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املقدمـة

احلمد هلل رب العاملني، الـذي أنزل القرآن بلسان عـريب مبني، حتدى به اإلنس 
والصالة  وبالغاته،  فصاحاته  أمام  وانقمعوا  جماراته،  عن  فعجزوا  أمجعني،  واجلن 
والسالم عىل أرشف املرسلني، وأفصح اخللق أمجعني، وعىل آله، ومن سار عىل هنجه 

إيل يوم الدين.

أما بعـُد...

فالقرآن الكريم هو كتاب اهلل اخلالد الذي ال تنقيض عجائبه، وال تنفد غرائبه، 
وال تتناهى لطائفه، وال ينقطع مدده وعطاؤه عىل مر الدهور، وكر األعوام.

جاللـه  يالئم  مستقيم  وقسطاس  حكيم،  بميزان  اخلبري  اللطيف  أنزله  وقد 
وكمله فجاء يف قمة اإلعجـاز، وذروة البيـان معنى ونظماً ومفردات، فكل لفظة فيه 
ا  بل كل حرف قد وضع يف موضع سديد، ومكان رشيد، لو حاولَت أن تضع حرفاً
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آخر مكانه ملا تأدى املعنـى املراد، وفات الغرض املقصود، واختل األسلوب، وتغيـر 
نظمه الفريد، وانتثر نضده املونق البديع، وهذا يعني أن اصطفاء حروفه ومفرداته قد 

بلغ الغاية، وشارف النهاية.

من هذا املنطلق أخذت أطوف يف رحاب الذكر احلكيم، فعثرت من ضمن ما 
عثرت عىل أحد كنوزه املرتاكمة، وآللئه اجلمة املتزامحة، وهي األلفاظ الفرائد التي 
الصور،  من  صورة  أي  عىل  اللغوي  جذرها  يتكرر  مل  القرآن  يف  واحدة  مرة  ُذكرت 
من حيث مادهتا وصيغتها وهيئتها، وكان بوسع الذكر احلكيم أن يستعيض عن هذه 
األلفاظ، أو تلك الفرائد بألفاظ أخرى - وردت يف القرآن وكالم العرب - حتتوي 
عىل معناها وتشتمل عىل فحواها، لكنه ملا آثر التعبري بتلك الفرائد دون ما يقاربـها 

. كان وراء اإليثار رس من األرسار التي سيكشف عنها هذا البحث بمشيئة اهلل 

)املعجم  من  البحـث  هلذا  العلميـة  املادة  استقصاء  عىل  عكفـت  وقد  هـذا، 
املصدر  وهو  الباقي  عبد  فؤاد  حممد   / لألستاذ  الكريم(  القرآن  أللفاظ  املفهرس 
أربعمئة  عىل  زادت  قد  وجدهتا  استقصائها  وبعد  املجال،  هذا  يف  واألوىف  األكمل 

فريدة.

يف  املالئمة  اخلطة  ألختري  طويلة  فرتات  الكثرية  الفـرائد  تلك  أمام  وقفت  وقد 
دراستها فعنَّ يل عند ذاك أكثر من خطة.

ا بسورة البقرة  األوىل: دراسة هذه الفرائد عىل حسب ترتيـب سور القرآن مبتدئاً
ثم آل عمران، منتهياًا بسورة الناس.
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الثانية: دراسة هذه الفرائد بعد جتريـدها من الزوائد وفق الرتتيب األلفبائي أي: 
مبتدئا بالفريدة املستهلة باهلمزة، ثم املبتدئة بالباء، ثم التاء، إىل الياء.

الثالثة: تقسيـم الفرائد إيل جمموعات متمثلة، وطوائف متناظرة بمعنى دراسة 
حدة  عىل  كل  ا  ومزيداً ا  جمرداً وأمر  ومضارع  ماض  املختلفة  بأنواعها  الفعلية  الفرائد 
املختلفة  بأنواعها  املصادر  ثم  ا،  معاً املختلفة  بأنواعها  املشتقة  الصيغ  دراسة  ثم  ا،  معاً
علـى النحو السابق، ثم األسمء املشتقة واجلامدة عىل اختالف مسمياهتا كل عىل حدة 

ا. معاً

الرابعة: دراسة هذه الفرائد دراسة موضوعية تعتمـد عيل ضم كل جمموعة من 
يف  وردت  التـي  الفرائد  دراسة  بمعنى  ا،  معاً واحد  موضوع  حول  املندرجة  الفرائد 
ا، وهكذا  ، والـواردة يف قصة صالح وإبراهيم ويوسف وموسى معاً قصة نوح مثالاً

دواليك.

وبعد معاجلة ومعايشة طويلة هلذه البدائل كلها وجدت أن دراسة الفرائد وفق 
اخلطة األخيـرة هي األنسب واألرحب؛ ألهنا تضم يف طياهتا حماسن البدائل األخرى؛ 

وألهنا ستعطي نتائج غزيرة وكثرية كم سيتضح يف خامتة الدراسة إن شاء اهلل تعاىل.

وقد  ا،  كثرياً ا  تنوعاً الفرائـد  فيها  وردت  التي  املوضوعات  تنوعت  وقد  هذا، 
حرصت هذه املوضوعات فوجدت أن الفرائد وردت بكثرة يف ثنايا القصص النبوي 
والكافرين  املؤمنني  عن  احلديث  ثنايا  يف  وردت  كم  القرآين،  القصص  من  وغريها 
القيامة  يوم  عن  القرآين  احلديث  خالل  وردت  كم  والنصارى،  واليهـود  واملنافقني 
والبعـث والنشور واجلنة والنار والشياطني، كمـا جاءت كذلك يف سياق احلديث 
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والبلدان والسموات واألرض  واملياه واجلبال  والنباتات واجلمدات  احليوانات  عن 
القرآن وبدايات سوره،  فرائد عن  املختلفة، كم وردت  الطبيعة  وغريها من مظاهر 

ا عن رب العامليـن سبحانه وتعاىل. وعن املالئكة، وأخيـراً

القرآنيـة؛  القصة  يف  الواردة  الفرائد  دراسة  علـى  هنا  البحث  وسيقترص  هذا، 
ألهنا من الغزارة والكثرة بمكـان؛ وألهنا تنصب عىل موضوع واحد مرتابط متمسك 
األجزاء، وسوف نؤجل دراسة بقية الفرائد عىل حسب تلك اخلطة للجزء الثاين من 

هذه الدراسة إن شاء اهلل تعاىل.

ومن ثم فقد ُبنيت خطة الدراسة يف هذا اجلزء علـى مقدمة، ومتهيد، واثني عرش 
مبحثاًا، وخامتة.

الدراسة،  وخطة  املوضـوع،  اختيار  ألسبـاب  تعرضت  وفيـها  املقدمـة: 
ومنهجها.

البحث  تسمية  رس  عن  وأبنت  الفـريدة،  معنى  عن  حتدثت  وفيه  التمهيـد: 
التـي دارت حول هذا املوضوع قديماً  هبذا االسم، وذكـرت األقـوال والدراسات 

وحديثاًا.

. املبحث األول: أرسار التعبري بالفرائد يف قصة نوح 

واحتوى هذا املبحث عىل ست فرائد فحسب.

. املبحث الثاين: أرسار التعبري بالفرائد يف قصة هود 

وورد فيه ست فرائد فقط.
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. املبحث الثالث: أرسار التعبري بالفرائد يف قصة صالح 

ويضم هذا املبحث ثالث فرائد فحسب.

املبحث الرابـع: أرسار التعبري بالفرائد يف قصة إبراهيم وإسمعيل ولوط عليهم 
السالم، ويشتمل عىل سبع فرائد.

هذا  وحيوي   ، يوسف  قصة  يف  بالفـرائد  التعبري  أرسار  اخلامس:  املبحث 
املبحث ثالث عرشة فريدة.

ثمنياًا  ويضم   ، موسى  قصة  يف  بالفـرائد  التعبري  أرسار  السادس:  املبحث 
وثالثني فريدة.

املبحث السابع: أرسار التعبري بالفرائـد فـي قصة داود وسليمن عليهم السالم، 
وقد احتوى عىل تسع فرائد.

املبحث الثامن: أرسار التعبري بالفرائد يف قصة يونس  .

ويضم أربع فرائد.

. املبحث التاسع: أرسار التعبري بالفرائد يف قصة زكريا 

وحيوي فريدتني فحسب.

. املبحث العارش: أرسار التعبري بالفرائد يف قصة عيسى 

ا. وفيه فريدتان أيضاً

 ،× املصطفي  عن  احلديث  يف  بالفرائد  التعبري  أرسار  عرش:  احلادي  املبحث 
ويضم أربع عرشة فريدة فقط.
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املبحث الثاين عرش: أرسار التعبري بالفرائد يف قصص قرآين متنوع، ويشتمل عىل 
أربع عرشة فريدة فحسب.

هذا، وقد رست يف حتليل تلك الفرائد عىل هنج الحب متلئب يتمثل يف اخلطوات 
التالية:

1- ذكرت يف بداية كل مبحث نبذة موجزة عن القصة حمل الدراسة، ثم أعقبتها 

َعةاً بيـن يدي كل مبحـث مرتبة عىل حسب دراستها. بذكر الفرائد جُمَمَّ

2- ذكر الفريدة مصحوبة برقم اآلية، واسم السورة.

3- ذكر ما ورد يف كتب اللغة والتفسري من معان هلذه الفرائد، وقد اعتمدت 

األلفاظ  أرشف  تفسري  يف  احلفاظ  عمدة  كتاب  عىل  -غالباًا-  الفريدة  معنى  بيان  يف 

القرآن  ألفاظ  عن  احلديث  يف  ا  ختصصاً وأكثر  وأشمل  أوعب  ألنه  احللبي؛  للسمني 

الكريم كم ينبئ عنـوانه وأحلت القارئ عىل املراجع اللغـوية األخرى التي عـدت 

ا - عىل كتاب فتح البيان للشيخ  إليها ويف كتب التفسري اعتمدت - يف الغالب أيضاً

وأحلت  للفرائد،  املراد  باملعنى  إيفاء  التفسريية  املراجع  أكثر  من  ألنه  خان؛  صديق 

القارئ كذلك عىل كثري من كتب التفسري األخرى.

4- ذكر ما يسمى بمرتادفات الفرائد املنصوص عليها يف كتب اللغة والتفسري 

سواء وردت يف القـرآن أم مل ترد، ثم املوازنة الدقيقة بيـن الفريدة، وهـذه األلفاظ 

وصوالاً إىل إبراز اللمحات الفنيـة واستشفاف اخلصائص اجلملية، واستنباط األرسار 

البالغية وراء اصطفاء تلك الفرائد دون غريها.
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وصورة  حروفها  وسـوسة  ناحية  من  عديدة،  نواٍح  من  الفريدة  إىل  النظر   -5
لفظها، وإحياءاهتا يف سياقها، وكذا النظر إليها من ناحية صيغتها، ومادهتا، ودالالهتـا، 
وأثـر هذه األمور عىل أداء املعنـي املراد بدقة متناهية فاقت الوصف، وبلغت أقىص 

احلد من اجلمل والكمل واإلعجاز.

واستصحاب  بإجيـاز،  الفـريدة  سياق  ذكر  علـى  أمكن-  -ما  احلرص   -6
السيـاق العام للقصة كلهـا حتـى يتضح أثر هذه الفرائد يف تلك السياقات، وبيـان 

أن هذه الفـرائد قـد اقتضاها سيـاق الكالم واستدعاها املعنى العام.

ا يف موطن واحد مثل قوله  7- دراسة اآليات التي ترد فيها أكثُر من فريدة معاً
وئ  ەئ  ەئ  ائ  )ائ  وقوله:  ]الصافات:103[،  ٻ(  )ٻ  تعاىل: 

وئ( ]هود:44[ كي ال يتجزأ سياق اآليات.

8- استخالص النتائج املختلفة من التعبري هبـذه الفرائد املتنوعة صيغة ومادة 
وداللة.

وبعـُد...

فهذا ما ُهديُت إليه فإن وفقت فالفضل هلل وحده، وإن كانت األخرى فحسبي 
أين اجتهدت، وبذلت قصارى ما عندي، وعبدت هذا الطريق الذي مل يسلكه أحد 

قبيل عىل هذا النحو.

وأدعو إخواين الباحثني أن يسريوا عىل الدرب، ويصححـوا ما يرونه من عيب، 
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وما يطلعون عليه من نقص فإن القرآن ال يتوقف عطاؤه عىل شخص دون آخر.

واهلل ويل التوفيق وعليه التكالن.

الدكتور       

عبد اهلل عبد الغني رسحان       

أهبا - السعودية       
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التمهيـد

لفظة الفـرائد التي وردت يف عنوان هذا البحث هي مجع فريدة، وهذه املادة يف 
املعاجم يدور معناها حول اليشء املنقطع الشبيه الذي ال مثيل له وال نظري.

يقول ابُن منظور يف مادة )فرد(: »والفـرد بالفتح والضم هو منقطع القرين ال 
ا...  مثل له يف جودته، واستفرد اليشء: أخرجه من بني أصحابه، وأفرده: جعله فرداً
والفـريد والفـرائد: الشذر الذي يفصل بني اللؤلؤ والذهب واحدته فريدة... وقيل: 
اد صانعها، وذهب  النفيسة كأهنـا مفردة يف نوعها، والفرَّ الفـريد بغري هاء اجلوهرة 

مفرد مفصل بالفريد«)1(.

وبالقياس عىل ما ذكره ابن منظور ُتعدُّ اللفظة التي وردت يف القرآن، ومل تتكرر 
قط عىل أي صورة من صورها اللفظية كالياقوتة التي هي فريدة العقد وعني القالدة، 
وِمْن َثمَّ فإن تسمية هذه األلفاظ بالفرائد تسمية صحيحة تتفق يف مدلوهلا العام مع ما 

ورد عن تلك اللفظة يف املعاجم.

لسان العرب ) فرد (.  )1(
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ا يف إطالقها فقد وردت يف عناوين مؤلفات كثرية قديمة لوحظ فيها  ولسُت بدعاً
هذا املعني ذكرها حاج خليفة يف كشف الظنون )1(، منها عىل سبيل املثال ال احلرص: 
وبـدائع  احللبي،  الوهاب  عبد  بن  بكر  الفنارية أليب  الفوائد  السنية يف حل  الفـرائد 
فَّا، وغرر الفرائـد  الفرائد البن قيم اجلوزية، وبغيـة الرائد يف الدرر الفرائد البن الرَّ
ودرر القالئـد للرشيف مرتىض البغدادي، وقيد الرشائد ونظم الفرائد للشيخ عبد 

الوهاب بن أمحد بن وهبان الدمشقي، وغري ذلك كثري تركناه خشية اإلطالة.

ألن  القرآن؛  ألفاظ  من  غريها  دون  الفرائد  تلك  عىل  االختيار  وقع  وقد  هذا، 
من  ا  كثرياً أن  عن  فضالاً  وجملـدات  جملدات  إيل  حيتاج  األلفاظ  عامة  عن  احلديث 

املفرسين واللغويني والبالغيني قد تناولوا ألفاظ القرآن من نواح شتى.

أما هذه الفرائد فلم يدرسها -عىل حد علمي، واهلل أعلم- أحد قبيل من الناحية 
وحديثاًا  قديماً  ومؤلفات  أقواالاً  هناك  ألن  هذا؛  أقول  واإلبداعية،  والفنية  اجلملية 
عرضت للفـرائـد من جهات خمتلفـة لكنها مل تعرض هلا ألبتة فنيًّا وبالغيًّا عىل حسب 

املنهج الذي نسري عليه هنا.

الفرائد، وحتدث عنها عىل أي  ا مستقالاً مجع هذه  القديم فلم أجد مؤلفاً أما يف 
وجه كان، اللهم إال أقوال مرسلة ال تتجاوز بضعـة أسطـر. فالسيوطي يف اإلتقان 
يقول: »الفرائد خمتصة بالفصاحة دون البالغة ألهنا اإلتيان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة 
التي ال نظري هلا تدل عىل عظم فصاحة هذا الكالم، وقوة  العقد وهي اجلوهرة  من 
عارضته، وجزالة منطقه، وأصالـة عربيته بحيث لو ُأسِقطت من الكالم عزت علـى 

كشف الظنون حلاج خليفة 1/ 207، 230، 248، 2/ 1201، 1865.  )1(
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ىئ(،  ىئ  )ېئ  قولـه:  يف  )ىئ(  لفظ:  ومنـه  غرابتهـا،  الفصحاء 
ولفظة  پ(،  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ  قوله:  يف  و)ٻ( 

)ڀ( يف قوله: )ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ(، و)ڄ ڄ( يف قولـه: )ڄ 

ڄ ڄ( وألفاظ أخري كقولـه: )ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ(، وقوله: 

)ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ(«)1(.

ا ينطبق عىل ما ذكرناه، ولكنه عند التطبيق  ا دقيقاً فكم يالحظ عرف الفرائد تعريفاً
التي تكررت موادها يف  الفرائد وبني غريها من األلفاظ  ورضب األمثلة خلط بني 
القرآن الكريم مثل: )ٻ(، و)ڀ(، و)ڄ ڄ(، )ٿ ٿ(؛ 

فإنَّ هذه الكلمت قد تكررت بنفسها وبصيغ أخري من مادهتا.

عندي  »حرض  فقال:  )ۋ(  بالفريدة  التعبري  رس  عن  األثيـر  ابُن  وحتدث 
وصفه،  يف  فأخذت  الكريم،  القرآن  ذكر  فجرى  متفلسف،  رجل  األيام  بعض  يف 
الرجل:  الفصاحة والبالغة، فقال ذلك  ألفاظه ومعانيه من  َوِذْكُر ما اشتملت عليه 
)ۋ(  لفظة  يف  فهل  ۋ(،  ٴۇ  ۈ  )ۈ  يقول:  وهو  هناك،  فصاحة  وأي 
ا مل تقف عليها  من احلسن ما يوصف؟ فقلت له: اعلم أن الستعمل األلفاظ أرساراً
أنت وال أئمتك، مثل ابن سينا والفارايب، وال من أضلهم مثل أرسطاليس وأفالطون 
وهذه اللفظة التي أنكرهتا يف القرآن وهي لفظة )ۋ( فإهنا يف موضعها ال يسد 
عىل  مسجوعة  )النجم(  سورة  هي  التي  كلها  السورة  أن  ترى  أال  مسدها،  غريها 
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ(، وكذلك إىل  تعاىل:  فقال  الياء  حرف 

اإلتقان للسيوطي 2/ 250 .  )1(
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آخر السورة، فلم ذكر األصنام وقسمة األوالد وما كان يزعمه الكفار قال: )ڭ 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ(، فجـاءت اللفظة عىل احلرف املسجوع الذي 
جاءت السورة مجيعها عليه، وغريها ال يسد مسدها يف مكاهنا، وإذا نزلنا معك أهيا 
املعانـد عىل ما تريد قلنا: إن غري هذه اللفظة أحسن منها ولكنها يف هذا املوضع ال ترد 
مالئمة ألخواهتا وال مناسبة؛ ألهنا تكون خارجة عن حرف السورة، وسأبني ذلك 
فأقول: إذا جئنا بلفظة يف معنى هذه اللفظة قلنا: قسمة جائرة أو ظاملة وال شك أن 
)جائرة( أو )ظاملة( أحسن من )ۋ( إال أنا إذا نظمنا الكالم فقلنا: )ألكم الذكر 
وله األنثى تلك إذا قسمة ظاملة( مل يكن النظم كالنظم األول وصار الكالم كاليشء 
امُلعوِز الذي حيتاج إىل متام، وهذا ال خيفى عىل من لـه ذوق ومعرفة بنظم الكالم، فلم 
ا، ومل يكن عنده يف ذلك  َرَبا لسانه يف فمه إفحاماً سمع ذلك الرجل ما أوردته عليه 
يشء سوى العناد الذي مستنده تقليد بعض الزنادقة الذين يكفرون تشهياًا، ويقولـون 

، وإذا حققوا عليـه ظهر عجزهم وقصورهم«)1(. ما يقولونه جهالاً

لطيف  نوع  »الفرائد  فقال:  الفرائد  عن  األدب  خزانة  يف  احلموي  حتدث  كم 
خمتص بالفصاحة دون البالغة ألن املراد منه أن يأيت الناظم أو الناثر بلفظة فصيحة 
من كالم العرب العرباء تتنزل من الكالم منزلة الفرائد من العقد، وتدل عىل فصاحة 
املتكلم هبا بحيث أن تلك اللفظة لو سقطت من الكالم مل يسد غريها مسدها كقوله 
تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ(، فقوله تعاىل: )ٻ( فريدة 

)ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  تعالـى:  وكقوله  مقامها،  غريها  يقوم  ال 

املثل السائر البن األثري 1/ 176 ـ 177 .  )1(
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)ڍ ڌ ڌ ڎ( فريدة يعز عىل الفصحاء  ڎ(، فقوله سبحانه وتعاىل: 

أن يأتوا بمثلها يف مكاهنا«)1(.

عند  ولكنه  عنها،  ذكرناه  ما  مع  ينسجم  ا  دقيقاً ا  تعريفاً الفرائد  َف  َعرَّ ترى  فكم 
التطبيق أدخل كلمٍت ليست فرائد -كم فعل السيوطي- مثل كلمة )ٻ( فقد 

وردت يف القرآن يف موضعني.

كذلك حتدث ابُن تيمية عن ذلك فقال: »والقرآن نزل بلغة قريش املوجودة يف 
القرآن فإهنا تفرس بلغته املعروفة فيه إذا وجدت ال يعدل عن لغته املعروفة مع وجودها 

)ے  كقولـه:  القرآن  يف  نظيـر  له  يوجـد  مل  لفظ  يف  لغته  غري  إىل  حيتاج  وإنم 
ۓ(، )ٿ ٹ ٹ(، )ڀ ڀ(، )وئ ۇئ(، و)ٴۇ ۋ( ونحو 
ذلك من األلفاظ الغريبة يف القرآن«)2(؛ حيث ذكر بعض الفرائد وهي ))ٹ(، 
)ڀ(، )ۇئ(، )ۋ((، وعدها ال نظري هلا يف القرآن، وقد وفِّق يف ذلك أيم 

توفيق ماعدا كلمة )ے( فقد ذكرت يف القرآن مرتني.

هذا ما وقع حتت يديَّ من أقوال عن الفرائد لدي القدماء باملعني الذي قررناه.

أما ما ورد عند املحدثني فقد عرضوا هلذه القضية عىل النحو التايل:

إيثار  أرسار  عن  أبان  حني  األثيـر  ابن  منحى  اهلل-  -رمحه  الرافعي  نحا   -1
التعبري بالفريدة )ۋ( عىل ما يقارهبا من ظاملة أو جائرة فقـال: »يف القرآن لفظة 
غريبة هي من أغرب ما فيه، وما حسنت يف كالم قط إال يف موقعها منه، وهي كلمة 

خزانة األدب للحموي 297/2 .  )1(
كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف التفسري 15 / 88 .  )2(
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)ۋ( من قوله تعالـى: )ۈ ۈ ٴۇ ۋ(، ومع ذلك فإن حسنها يف نظم 

املوضع  هلذا  صلح  ما  عليها  اللغة  أدرت  ولو  وأعجبه،  احلسن  أغرب  من  الكالم 
الياء،  عىل  كلها  مفصلة   - النجم  سورة  وهي   - منها  هي  التي  السورة  فإن  غريها، 
فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل، ثم هي يف معرض اإلنكار عىل العرب إذ وردت 
يف ذكر األصنام، وزعمهم يف قسمة األوالد؛ فإهنم جعلوا املالئكة واألصنام بنات هلل 
مع وأدهم البنات فقال تعاىل: )ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( فكانت 

غرابـة اللفظ أشد األشيـاء مالءمة لغرابـة هذه القسمة التي أنكرها«)1(.

2- وقفت د/ بنت الشاطئ أمام عدد قليل من الفرائد الواردة يف قصار السور 
يف كتاهبا )التفسري البياين للقرآن الكريم()2( بجـزأيه األول والثاين؛ حيث ذكرت أهنا 

ا. ا خفيفاً ا لغويًّ من الصيغ الوحيدة مادة وصيغة، ومستها مسًّ

ا عىل الفرائد الواردة يف )مسائل ابن األزرق( فـي  ا رسيعاً ا لغويًّ كم علقت تعليقاً
كتاهبا: )اإلعجاز البيـاين للقرآن ومسائـل ابن األزرق دراسة قرآنية لغوية وبيانية)3(.

ا رسالة )مفاريد األلفاظ يف القـرآن دراسة لغوية(  3- ومن هذه الدراسات أيضاً
وقد تناولت الدراسة الفرائَد دراسة صوتية ورصفية ومعجمية بحتة بعيدة كل البعد 
عن الدراسة الفنية اجلملية للفريدة يف إطار سياقها كم أبان هو عن منهجه يف مقدمة 
البالغية  الناحية  من  الفرائد  هذه  بدراسة  خامتتها  يف  الباحث  أوىص  وقد  رسالته، 

إعجاز القرآن والبالغة النبوية للرافعي ص 241 - 242 .  )1(
التفسري البياين للقـرآن الكريم 1 / 31، 106، 111، 116، 2 / 31، 59، 63، 139.  )2(

انظر عىل سبيـل املثال ص311، 333، 345، 387، 422، 436، 497، 535.  )3(
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اجلملية)1(.

- يف مجع املادة العلمية هلذا البحث ودراستها  وقد كنُت رشعُت -بتوفيق اهلل 
دراسة فنية مجالية قبل أن أطلع عىل هذه الرسالة بزمٍن، وحني اطلعت عليها زادين 
ذلك تصميماً عىل مواصلة البحث من الناحية البالغية حتى تكتمل دراسة الفـرائد 

من شتي اجلهـات واملحاور)2(.

ولألمانة العلمية ينبغي أن ُأشري هنا إىل إفاديت من هذه الرسالة يف تثبيت عدد 
الفرائد التي مجعتها، وقد استدركت عليه بعضها كم سيأيت بعد.

بعنـوان )األلفاظ  املجال بحـث  ما صدر مـن مؤلفـات يف هذا  4- وأحدث 
الوحيدة يف القرآن ورس إعجازها()3( وهو كتيب صغري ذكر فيه الباحث أكثر فـرائد 
القـرآن حوايل )371( فريدة كل فريدة مصحوبة بذكر معناها املعجمي بإجياز شديد، 
ومل يتطرق ألبتة ألي ملحـة بيانية أو خصيصة مجالية يف تلك الفرائد، وهذا يتناقض 
مع عنوان البحث الذي يشري بأنه درس هذه األلفاظ دراسة بالغية ُمبيناًا عن أرسار 

مفاريد األلفاظ يف القرآن دراسة لغوية رسالة ) ماجستري ( للباحث حممود يونس خمطوطة   )1(
بكلية اللغة العربية بالقاهرة 1421هـ / 2000م .

ولكنى قد شغلُت عن مواصلة السري يف هذا البحث بالرغم من توافر مادته العلمية لديَّ   )2(
مرور  بمناسبة  1421هـ  عام  الصادر  بالغية(  دراسة  القرآن  يف  )مرص  هو  آخر  ببحث 
بذلك  املتصلة  الفرائد  لبعض  فيه  عرضُت  وقد  مرص،  اإلسالم  دخول  عىل  1400عام 
املوضوع، وهاأنا ذا أعود من جديد لدراسة هذا املوضوع اجلديد يف بابه بعد انقطاعي فرتة 

عنه.
راجع بحث األلفاظ الوحيدة يف القرآن ورس إعجازها د/ عاطف املليجي - دار حورس   )3(

للطباعة والنرش عام 2002م - القاهرة.
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مادته  ألن  البحث،  هذا  يف  إليه  ألتفت  فلن  َثمَّ  ومن  حيدث،  مل  ما  وهذا  إعجازها، 
العلمية ال جديد فيها.

وبعد هذا العرض املفصل حول احلديـث عن الفرائـد قديماً وحديثاًا نبدأ بعون 
اهلل وتوفيقه يف حتليل تلك الفرائد، وبيان أرسار التعبري هبا وفق املنهج الذي انتهجناه.

فأقول وباهلل التوفيق ومنه العون والسداد:
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املبحـث األول
أسـرار التعبري بالفرائد القرآنيـة يف قصة نوح 

ذكرت  وقـد  الكريم،  القرآن  يف  املذكورين  الرسل  من    )1( نوح  اهلل  نبي 
قصته يف القرآن يف أكثر من سورة طويلـة وقصرية، كم سميت باسمه سورة تكريماً 

. له وتعظيماً

وباستقراء قصته  يف هذه السـور املباركة وجدهتـا قد اشتملت عىل سـت 
فرائد مل تتكرر مطلقا مادة وصيغـة، هي عىل ترتيب )2( دراستها: )َنرسا - تزدري - 

ا بأحد من  بدأت بالفرائد يف قصة نوح ألنه مل ترد يف قصة آدم  فرائد؛ ألنه مل يكن مسبوقاً  )1(
البرش يتفرد عليه، كم أن خلقه من تراب كان يف حد ذاته معجزة فريدة، كم مل ترد يف قصة 
عىل  قصته  احتواء  ولعدم  القرآن،  يف  عنه  الواردة  اآليات  لقلة  فرائد  السالم  عليه  إدريس 
عجائب وغرائب تومئ إليها تلك الفرائد، وهكذا احلال يف قصص بقية األنبياء املذكورين 
يف القرآن الذين مل ترد يف قصصهم فرائد مثل إسحاق - يعقوب - اليسع - إلياسني - ذا 

الكفل، واهلل أعلم.
حسبم  مبحث  كل  يف  الدراسة  تفرضها  خمتلفة  العتبارات  خاضع  الفرائد  دراسة  ترتيب   )2(

يرتاءى للباحث.
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منهمر - ُدسـر - ابلعـي - َأقلعي(.

وسوف نركز عىل دراسة تلك الفرائـد، ولن نعرض لأللفاظ التي جتاورها يف 
اآليات إال بقدر ما يقتضيه سياق البحث والدرس.

فنبدأ وباهلل التوفيق:

الفـريدة األولـى: )ۓ(، وقـد وردت فـي قـولـه تعالـى: )ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ( ]نوح: 23 [.

ا - وسواعا - ويغوث - ويعوق  )َودًّ أن  اللغويون واملفرسون عىل  أمجع  وقد 
- ونرسا( أسمء أصنام كان يعبدها قوم نوح  وقد كانت هذه أعظم أصنامهم؛ 
لذا ُخصت بالذكر بعد ذكر أصنامهم بوجه عام يف قوله تعاىل: )ہ ہ ہ(، 
تتكرر عىل  مل  )ۓ( مرة واحدة  الفريدة  الرس وراء جميء  بيان  وما هيمنا هنا هو 
اللغة  أي صورة أو صيغة من الصيغ، وقبل بيان ذلك نعرج عىل ما ورد لدى أهل 

والتفسري حول معنى هذه اللفظة.

يقول السمني احللبي يف عمدة احلفاظ: ») ۓ( قيل: هو اسم صنم، وكان 
ا تعبد من دون اهلل... وكان ود عىل صورة  ود وسواع ويغوث ويعوق ونرس أصناماً

ا«)1(. ا، ونرس نرِْساً ا، ويعوق فرساً رجل، وسواع امرأة، ويغوث أسداً

وإىل ذلك ذهب املفرسون، ولكنهم فصلوا القول يف نشأة تلك األصنام أرجحها 

عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ 4/ 196، ومفردات الراغب 511، ولسان العرب   )1(
)نرس( .
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ما ورد عن »حممـد بن كعب: أن هذه أسمء قوم صاحلني كانوا بني آدم ونوح فنشأ 
بعدهم قوم يقتدون هبم يف العبادة، فقال هلم إبليس: لو صورتم صورهم كان أنشط 
لكم وأشوق إىل العبادة ففعلوا، ثم نشأ قوم من بعدهم فقال هلم إبليس: إن الذين 
من قبلكم كانوا يعبدوهنا فاعبدوهم، فابتداء عبادة األوثان كان من ذلك الوقت«)1(.

أما ملاذا جاءت هذه الكلمة يف القرآن فريدة وحيدة فلذلك أرسار عديدة منها:

- أن حروف هذه الفريدة الثالثة جمهورة، واجلهر من صفات القوة يف احلروف، 
وكأن هذا الصنم لدهيم كان عنوان القوة واجلربوت. وهذه القوة املفهومة من حروف 
البرص  اللغة »فالنرس طائر من اجلوارح حاد  النرس يف  تتواءم مع معنى  الفريدة  هذه 
قوي رسيع اخلطى«)2( مع مالحظة داللة حرف الراء الذي يدل عىل تكرار احلدث 
مما يوحي بأهنم كانوا يداومون عىل عبادتـه، ويكررون اخلضوع واخلنـوع له أكثر من 

غريه، واهلل أعلم.

- ومنها اإلشارة إىل أن هؤالء القـوم قد أتوا بفعلة شنيعة، وجريرة خطرية مل 
ُيسبقوا هبا من قبل، تفردوا هبا بيـن األمم، يؤكد هذا أن القـرآن مل يذكر أن أحدا من 
أوالد آدم، وأتباع إدريس قد عبدوا األصنام، وأول من خصهم بعبادة األوثان كانوا 
قوم نوح الذين سنوا سنة سيئة عليهم وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة، وقد 
أملح إىل ذلك الشيخ صديق خان كم مر يف قوله: )فابتداء عبادة األوثان كان من ذلك 

الوقت(.

فتح البيان يف مقاصـد القرآن 81/10، وانظر عىل سبيل املثال: تفسري الطربي 277/22،   )1(
وتفسري القرطبي 310/18، والفتوحات اإلهلية للجمل 413/4 .

املعجم الوسيط 954/2 .  )2(
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- ومنها أن هذا الصنم ربم كان أعظم معبوداهتم الباطلة التـي كانت متفاوتة 
يف العظم - كم يقول األلويس )1( - يدل عىل ذلك أنـه كان عىل صورة النِّرْسِ - كم 
ا فخصوه بمزيد من التبجيل  سبق - والنِّرْسُ من أقوى الطيور وأعظمها وأطوهلا عمراً

والتوقري.

- ومنها أن هذه الفريدة حتكي تفرد موضعها يف القرآن إذ مل يرد يف موطن آخر 
يف الذكر احلكيم مثل هذا العدد من األصنام منسوباًا ألي أمة من األمم إال لقوم نوح، 

فعكست هذه الفريدة تفردهم بتلك األمور العديدة، واهلل أعلم.

*  *  *

ڃ  ڃ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  قـوله  فـي  ووردت  )ڎ(،  الثانية:  الفريدة 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ( ]هود:31[.
وقد جاءت عىل لسان نوح  يف سياق رده عىل قومه أنه لن يطرد من جملسه 
املؤمنني الذين حيتقرهم هؤالء السادة الكبـراء، ولن يقول إرضاء هلم لن يؤتَيهم اهلل 

ا؛ ألن اهلل يعلم بم يف نفوس اجلميع، وحياسب كالًّ عىل قدر عمله. خرياً

والفريدة )ڎ( أصلها: »تزتري عىل وزن تفتعل إال أنه اجتمعـت الزاي مع 
تاء االفتعال، والتاء مهمـوسة، والزاي جمهـورة فأبدل من التاء داالاً لقرب خمرجها، 

ولِتجانس الـزاي فـي اجلهر، فقالوا: تزدري نحو يزدجر ويزدهي«)2(.

تفسري األلويس 75/18 .  )1(
البيان يف غريب إعراب القرآن لألنباري حتقيق د/ طه عبد احلميد طه 12/2.  )2(
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هذا عن أصل تلك الفريدة.

متقاربة، ففي عمدة احلفاظ  اللغويون عدة معاٍن  أورد هلا  فقد  أما عن داللتها 
يقول: »قوله تعاىل: )ڎ ڎ( أي تعيب يقال زريت عليه: أي عبته، وأزريت 

ت به، وكذا ازدريت به. به قرصَّ

وقيل يف قوله: )ڎ ڎ( تقديره تزدرهيم أعينكم أي: هتينهم وتستقلهم، 
وقيل: حتتقرهم وتستخسهم، واملعاين مقاربة«)1(.

افتعال من  ويف لسان العرب: »االزدراء: االحتقار واالنتقـاص والعيب وهو 
زريت عليه زراية: إذا عبته«)2(.

ومل خيرج املفرسون عم قاله اللغويون يف حديثهم عن داللة تلك الفريدة، يقول 
املؤمنني،  وتستصغر  حتتقر  أي  ڎ(  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ   (« اجلوزي:  ابن 
عليه،  عبت  إذا  الرجل:  عىل  زريت  يقال:  وتستخس  تستقل  تزدري  الزجاج:  قال 

وخسست فعله«)3(.

ذكر  التي  األلفاظ  من  غريها  دون  الفريدة  هبذه  وجل  عز  املوىل  عرب  ملاذا  إذن 

عمدة احلفاظ 157/2، ومفردات الراغب 217.  )1(
لسان العـرب، والقاموس املحيط ) زرى (، وانظـر معه املصباح املنري 96، وخمتار الصحاح   )2(

114، واملعجم الوسيط 407/1.
زاد املسري البن اجلوزي 9/4، وانظر معه عىل سبيل املثال تفسري الطربي 35/7 والكشـاف   )3(
السعود  أيب  القـرطبي 27/9، وتفسري  وتفسيـر  الغيـب 514/16،  267/2، ومفـاتيح 
املنار  وتفسري   ،58/12 عاشور  البن  والتنـوير  والتحرير   ،589/7 واأللويس   ،203/4

. 58 /12
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اللغويون واملفرسون أهنا بمعناها، ومنها ما ورد يف القرآن كالعيب والقلـة واالنتقاص 
واإلهانة )1(، ومنها ما مل يرد فيه ألبتة مثل االحتقار واخلسة ؟

تلك  توجد يف  ا ال  الفريدة أرساراً أن يف  إىل  أعلم-  أنَّ ذلك راجٌع -واهلل  أرى 
األلفاظ السابقة منها:

الراء  حرف  تأمل  شديد،  بوضوح  املعنى  حتكـي  الفريدة  هذه  حروف  أن   -
مركوز  أمر  املؤمنني  هلؤالء  الكافرين  ازدراء  أن  عن  تبيـن  التي  املمدودة  املكسورة 
يرتدد يف  االزدراء  أن هذا  بطبعه  املكرر  الراء  نوح، كم حيكـي حرف  قوم  يف طبائع 
نفوسهم يف كل وقت وحني ومن جيـر عىل لسانه بقية احلروف جيدها كلها ترتاوح 
بني اجلهر والشـدة، وهلا يف نطقها قوة تنبئ عن شدة احتقار هؤالء الكافرين املكذبني 

للمؤمنني، واهلل أعلم.

- هذه الفريدة أكثر ثراء، وأغنى داللة؛ ألهنا حتمل يف طياهتا معايَن األلفاظ التي 
املبنى تدل عىل وفرة املعنى إذ مل يقل: )للذين تزرهيم(  تقارهبا، ناهيك عن أن كثرة 
االزدراء  قوة  إىل  إيمء  هذا  ويف  )ازدرى(  اخلميس  من  هبا  أتى  ولكنـه  أزرى،  من 
ا، ثم استمرارهم ومداومتهم  ا وخطرياً ا كبرياً واالستخفاف، وأهنم بلغوا يف ذلك مبلغاً
ا إىل هذا  عىل هذا السـلوك املشني مع طـول األمد والعهد، وهلذا عرب باملضارع إلفاتاً

امللحظ، واهلل أعلم.

قد  الكافرين  هؤالء  يف  املرذولة  اخلصلَة  تلك  أن  إىل  الفريدة  هذه  تومئ   -

الكريم 628 ـ 700 ـ 701 ـ 888 ـ 908 فقد  القرآن  املفهـرس أللفاظ  املعجم  يراجع   )1(
وردت هذه األلفاظ حتمل دالالت أخرى .
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ترسخت يف نفوسهم، وانطبعت يف عقوهلم حتى صارت ديدناًا هلم تفردوا هبا -عىل 
ا  هذا النحـو املقيـت- بني مكذيب األمم مجيعـاًا، وصار هذا الوصف يف القرآن خاصاً
هبم ال يرشكهم فيه غريهم، ومن َثمَّ كان هذا هو املوضع الوحيد يف القرآن العظيم 

كله الذي ذكر فيه هذا اللفظ الفريد.

- تعكس هذه الفريـدة -بدقة- مدى قرص نظر هؤالء املكذبيـن الضالني؛ ألن 
ازدراءهم للمؤمنني مل يصدر عن روية وتدبر، وإنعام نظر بل عن نظرة عجىل وغرور 
مقيـت وعنجهية مرذولة بم عاينوه من رثاثة حاهلم، وقلة ماهلم، وكان األجدر هبم 
إسنـاد  رس  يفرس  وذاك  النفسانيـة،  وفضائـلهم  الباطنيـة،  كمالهتم  إلـى  يلتفتوا  أن 
االزدراء إىل عيوهنم عىل سبيل املجاز العقيل دون ذواهتم، وهذا -من طرف خفي- 
-يف  االزدراء  ألن  هؤالء؛  زعم  كم  وحقراء  أراذل  يكونوا  مل  املؤمنني  أن  عىل  رد 
حقيقته- ال يعدو أن يكون رؤية عينية دون تأمل وتدبر يف إيمهنم الوثيق، وسريهتم 
ا عىل أن االزدراء ال يرفع من  العطرة، وسلوكهم املحبب اجلميل، كم أنَّ يف اللفظة ردًّ

قيمة املزدِري، وال حيط من شأن املزَدرى به، واهلل أعلم.

*  *  *

الفريـدة الثالثـة: )ڃ(، ووردت يف قولـه تعاىل: )ڄ ڃ ڃ ڃ 
ڃ( ]القمر:11[.

، يقول السمني احللبي: »قوله  )ڃ( بمعنى ُمنَصبٌّ وقد ذكر اللغويون أن 
تعاىل: )ڃ ڃ(، اهلمر: صّب املاء والدمع
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يقال: مهرت املاء فاهنمر، ومهرت الدمع«)1(.

ا بمعنى كثري غزير وزاد املفرسون فذكروا أن )ڃ( أيضاً

يقول القرطبي: ») ڃ( أي: كثري قاله السدي، قال الشاعر:

ُموِع اهلََواِمِر  **  َعىَل َخرْيِ َباٍد ِمْن مَعدٍّ َوَحارِضِ  َأَعْينَيَّ ُجوَدا بالدُّ

وقيل: إنه املنصب املتدفق، ومنه قول امرئ القيس يصف غيثاًا:

َبا ُثمَّ اْنـَتـَحـى **  فِيِه ُشْؤُبوُب َجنُوٍب ُمنَْهِمْر)2(. َراَح مُتِْريِه الصَّ

أي  بقوة،  نازل  غزير  ڃ(   (« البيان:  فتح  يف  خان  صديق  الشيخ  ويقول 
ا يف كثرة وتتابع مل ينقطع أربعني يوما«)3(. منصب انصباباًا شديداً

وقد فضل الذكر احلكيم التعبرَي هبذه الفريدِة دون غريها من األلفاظ التي تقارهبا 
يف املعنى نحـو منصب وكثري وغزير لسمت بالغية عديدة منها:

- هذه الفريدة أبلغ وأوجُز ألهنا تضم يف ثناياها املعايَن السابقَة كلَّها، وال منافاَة 
ا بكثرة وغزارة. ا ومتدفقاً بينها مجيعها فاملاء النازل من السمء كان مصبوباً

- حروف هذه الفريدِة - ملن جُيرهيا عىل لسانه بدقة وتأمل - توحي باهنمر املاء 
ونزوله بكثـرة ووفرة، تأمـْل جرَس اهلـاء املفتوحـة اخلارجة من احللِق، وهي حتمل 

 65  /6 فارس  البن  اللغة  ومقاييس   ،543 الراغب  ومفردات   ،300/4 احلفاظ  عمدة   )1(
والقاموس املحيط 162/2، ولسان العرب ) مهر (، وخمتار الصحاح 291 .

النسفي  وتفسري  للسيوطي75/7،  املنثور  والدر   ،132 ـ   131/17 القرطبي  تفسري   )2(
195/4، وروح املعاين لأللويس 185/17.

فتح البيان للشيخ صديق خان 199/9 .  )3(
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من  النازل  املاء  تدفق  حتكي  وسهولة  سالسة  من  فيها  وما  عائق،  دون  هوائية  دفقةاً 
السمـاء وانسيابه، ثم صوَت الراء املنونة يف حالة الوصل، الساكنِة يف حالة الوقف 
عـالوةاً عىل ما يف طبيعتها من َتكرار؛ كل ذلك يصور وقع نـزول املطر عىل األرض 

بشدة وقوة وتتابع وكأنك تسمع صوته عند نزوله.

- تتساوق هذه الفريدة مع سياقها أتم تساوق: فاهنمر املاء من السمء كان نتيجة 
لدعاء نوح  عيل قومه كم يظهُر من السياق السابق مبارشة يف قوله تعاىل: )ڦ 
الفاء يف  الفور، كم تدل عليه  اهلل  لدعائه عىل  ڦ ڦ ڄ ڄ( فاستجاب 
البرش.  تاريخ  يف  معهودة  غري  صورة  عىل  ا  غزيراً ا  كثرياً املاء  فنزل  )ڄ(  قوله: 
، وما يف هذا  ونظُم اآلية الرائع يؤكد ذلك حيث أسند الفتح إىل ضمري العظمة مبارشةاً
اإلسنـاد من قوة ورهبـة وفخامة، ثم التعبرُي باجلمع )ڃ(، والتنكرُي املفيد للكثرة 

يف )ماء منهمر(.

ا  إذا كان احلاُل كذلك فكيف يكون انصباب املاء؟ البد أن يكون قويـًّا شديداً
ا بلغ أقىص احلد ومنتهى الوصف، كم هو مفهوم من هذه الفريدة وسياقها  ا غزيـراً كثرياً
بدقة، فجاءت يف موضعها األشكل هبا وتناسبت مع سياقها أتم تناسب، ولو ُوضَع 
غرُيها مكاهَنا َلَلَفَظها سياُق الكالم، ورفَضها املعنى العام، فكأنم خلقت هلذا املكان 

وُخلق هلا.

- جميء هذه الفريـدِة -عىل تلك الصيغِة- فيه رعايٌة للفاصلِة املبنيِة عىل حرف 
الراء يف السورِة كلها، وأثُر ذلك يف احلفاظ عىل اجلرس النغمي، واالنسجـام الصويت 

الذي يرسي يف أوصال تلك السورة الكريمة باطراد واضح.
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- تومئ هذه الفريدُة إىل تفرد موضعها يف القرآن هبذا األسلوب الفخم وذاك 
ا عجيباًا ُمذ  ا فريداً النظِم العجيب، كم ترشُد إىل أن نزول املاء عىل تلك الصفة كان أمراً

خلق اهلل األرض إىل يوم القيامة تلبيةاً لدعاء نوح  تفرد به بني األنبياء قاطبة.

الذي  املاء  بالغرق يف  نوح  كان  أن عذاَب قوم  إىل  الفريـدُة  تشيـُر هذه   -
هو سبُب النمء واحلياة واخلري والربكة، وكان نبيهم نوٌح  يِعُدهم إن آمنوا واتقوا 

ا )ی ی ی ی جئ حئ مئ ٱ ٻ  أن ُينـزل اهلل عليهُم املاَء مدراراً
ٻ ٻ( ] نوح 10- 11[، )ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ىئ ىئ( ]هود:52[، فلم مل يستجيبوا، ويستغفروا رهبم عاقبهم بمء منهمر 
ُفتحت فيه أبواُب السمء عىل مرصاعيها فجاءهم العذاب من جنس ما كانوا يؤملون 

من اخلري والنعمة، واهلل أعلم.

*  *  *

ڎ  ڎ  )ڌ  تعالـى:  قولـه  فـي  ُذكرت  وقد  )ڈ(  الرابعة:  الفريدة 
ڈ ڈ( ]القمر:13[.

وهذه الفريدة ترتبط بالسابقة أشد ارتباط؛ ألن املوىل  حني فتح أبواب السمء 
بمء منهمر، وفجر األرض عيونا كثرية التقى فيها املاءان عىل أمر قد ُقِدر أمَر سبحانه 
ا  أن يركب السفينة التي كان قد صنعها قبل الطوفان، تلك السفينة العجيبة  نوحاً
يف  الكنائي  باألسلوب   - البالغيون  يقول  كم   - هنا  عنها  التعبري  جاء  التي  الغريبة 

قوله: )ڎ ڈ ڈ(.

وقد اشتمل أسلوب هذه الكناية البليغة عىل الفريـدة )ڈ(.
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وقد اختلف اللغويون يف املراد منها عىل أقوال عديدة: »قيل الدرس: املسامري، 
تدفعه  أي  املاء  تدرس  ألهنا  السفينة؛  صدر  الدرس  احلسن:  وقال  دسار...  الواحد 
طها التي ُتشد هبا كم تشد باملسامري، وقيل:  بصدرها، وقيل: هي أضالعها، وقيل: رُشُ

أصلها وطرفاها«)1(.

وقد َنَحْت كتُب التفسيـر منحى كتب اللغة يقول ابن اجلوزي: »يف الدرس أربعة 
أقوال: أحدها: أهنا املسامري رواه الوالبي عن ابن عباس، والثاين: أنه صدر السفينة؛ 
سمي بذلك ألنه يدرس املاء أي يدفعه رواه العويف عن ابن عباس، الثالث: أن الدرس 
أضالع السفينة قاله جماهد، الرابع: أن الدرس طرفاها وأصلها، واأللواح جانباها قاله 

الضحاك«)2(.

ومل خيرج أحد من املفرسيـن)3( عم قاله ابن اجلوزي، مع اختالفهم يف ذكر هذه 
الوجوه األربع كلها أو بعضها.

املساميـر،  هي:  -هنا-  )الدرس(  أن  أعلم-  -واهلل  اآلراء  هذه  من  والراجح 
السفينة  صدر  ألن  وأصلها؛  طرفاها  أو  أضالعها،  أو  السفينـة،  صدر  وليس 

عمدة احلفاظ 2/ 7، ولسان العرب ) درس(، وخمتار الصحاح 86، وبصائر ذوي التمييز   )1(
للفريوزآبادي 599/2، وانظر اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق د/ بنت الشاطئ 

535 ـ 536 .
زاد املسري البن اجلوزي 93/8 .  )2(

الطربي  وتفسري   ،106/3 للفراء  القرآن  ومعاين   ،240/2 عبيدة  أليب  القرآن  جماز  ينظر   )3(
وتفسري  132/17ـ133،  القرطبي  وتفسري  للزخمرشي38/4،  والكشاف   ،599/11

اجلمل 244/4، وفتح البيان 200/9 . 
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وأضالعها وأصلها ال يكون إال من األلواح اخلشبية وقد سبق ذكرها يف قوله: )ڎ 
بقوة وشدة وإحكام  بينها  يربط هذه األلواح، ويؤلف  ما  النص عىل  فبقي  ڈ(، 

وهي املسامري.

لكانت  املسامري  ُذكرت  ولو  بدرس،  وجاء  املسامري  ذكر  عن  استعاض  ملاذا  أما 
ا فذلك يعود ألمور كثرية منها: فريدة أيضاً

- أن حروفها وحركاهتا تصـور املعنى أتم تصوير وأوفاه: فحرف الدال شديد 
املنونة  املجهورة  والراء  املضمومة  السني  ثم  وقوة،  شدة  الضمة  زادته  وقد  جمهور، 
ضاعف ذلك كله من القوة والشدة واإلحكام، وصورت الدرس وهي متتد وتتعمق 
املوج  أهوال  ينتظرها من  ملا  ا  نظراً إحكامها وقوهتا  لتزيد من شدة  السفينة  ألواح  يف 

وشدة العواصف.

وهكذا دلت الفريدة عىل املطلوب داللة وافية بإيقاع أصواهتا، وقوة حركاهتا، 
( دون املفرد )دسار(؛ ألن هذه املعاين ال ُتفاد إال من هذا  ومن َثمَّ عرب باجلمع )ُدرُسٍ

اجلمع فحسب، ولفظة املسامري ال توحي ألبتة بتلك املعاين، واهلل أعلم.

اللفظة ووجازهتا؛  ( داللة رصحيـة عىل املساميـر مع قوة  بـ )ُدرُسٍ التعبري  - يف 
ألن »أصل الدسـر: الدفع الشديد بقهر سمي به املسمر ألنه يدق فيدفع بشدة«)1(.

( إيمء إىل أن هذه السفينة ربم تكون أول سفينة - يف الفريدة )ُدرُسٍ

ُصنعت يف التاريخ كم ذكر ابن عاشور)2(، أو أهنا أول سفينة تصنع من األلواح 

روح املعاين لأللويس 187/17 .  )1(
التحرير والتنوير 184/27 .  )2(
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هاتني  تفرد  إىل  الفريدة  فأشارت  قبُل  من  ا  معروفاً ذلك  يكن  ومل  باملسامري،  امُلْثبتة 
احلالتني، واهلل أعلم.

بوحي  صنعت  ألهنا  السفينة؛  هذه  صناعة  تفـرد  عىل  الفريدة  هذه  تدل  كم   -
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  )ەئ  سبحانه:  قال  كم  وعنايته  رعايته  وحتت  اهلل   من 
ۆئ ۆئ( ]املؤمنون:27[، واملصنوع بأمره ووحيه البد أن يكون يف قمة اجلودة 
واملتانة واحلذق واملهارة، وِمن َثمَّ استطاعت هذه السفينة استيعاب صنوف شتى من 
اخلالئق فكانت أعجوبة زماهنـا وفريدة عرصها، وال توجد سفينة غريها يف الكون 

ا. قديماً وحديثاًا ُصنعت هكذا، فتفردت هبذه الصفة يف تاريخ النبوة واإلنسانية مجيعاً

- عكست هذه الفريدة من طرف خفي املهنَة التي تفرد هبا نوح  عن باقي 
األنبياء وهي مهنة النجارة - كم تفـرد غريه من األنبياء بمهن أخرى سيأيت ذكرها - 
ا، وال يمكن أن حتل لفظة أخرى  ا وأدق وضعاً وهكذا فإن تلك الفـريدة أوىف غرضاً

حملها أو تسد مسدها.

فلله در كلمت القرآن ما أروعها، وما أكثر إحياءاهتا، وأعظَم إشاراهتا فهي كنز 
ال ينفد، وعطاء دائم مستمر ال ينقطع.

*  *  *

الفريدة اخلامسة والسادسة: )ەئ( )وئ(، وقد وردتا فـي قـوله تعالـى: 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  )ائ 

ېئ ىئ ىئ ىئ( ]هود: 44[.

بعدما ركب نوح  ومن آمن معه يف الفلـك، وغرق من
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أن متسك مطرها حتى  والسمء  ماءها،  تبلع  أن  األرض  اهلل   أمر  به،  كذب 
يعود الكون إىل سريته األوىل، هذا هو سياق اآلية التي حوت فريدتني مل يردا إال يف 

هذا املوطن.

وقد ذهـب اللغويـون واملفرسون يف معنامها مذاهـب شتى نعرضها بإجياز ثم 

نديل بدلونا إن شاء اهلل تعاىل.

ونبدأ بالفريدة )ەئ(:

يقول ابن فارس: »الباء والالم والعني أصل واحد وهو ازدراد اليشء، تقول: 

بلعت اليشء أبلعه«)1(.

ويف لسان العرب: »بلع الطعام وابتلعه: مل يمضغه«)2(.

ويف عمدة احلفاظ: »البلع: تغييب اليشء يف اجلوف ثم يطلق عىل كل تغييب عىل 

ا، ومنه البالوعة«)3(. سبيـل التشبيه، يقال: بلعت اليشء أبلعه بلعاً

ا جرعه«)4(. ويف املعجم الوسيط: »بلع املاء والريق يبلع بلعاً

وهـذه املعاين احلقيقية هي التي تردد احلديث عنها يف كتـب التفسري.

يقول الطربي: ») ائ ەئ ەئ(، أي: ترشيب، من قول القائل: بلع فالن 

مقاييس اللغة 301/1 .  )1(
لسان العرب ) بلع ( .   )2(

عمدة احلفاظ 260/1 .   )3(
املعجم الوسيط 72/1 .   )4(
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كذا يبلعه: إذا ازدرده«)1(.

ا: إذا  ويقول الفخر الرازي: »بلع املاء يبلعه بلعا إذا رشبه، وابتلع الطعام ابتالعاً
مل يمضغه«)2(.

البالوعة، وهي  املاء ومنه  »البلع: الرشب وتغوير  الشيخ صديق خان:  ويقول 
املوضع الذي يرشب املاء، واالزدراد يقال بلع ما يف فمه من الطعـام: إذا ازدرده«)3(، 
وهكذا فإن البلع لدى اللغوييـن واملفرسيـن يطلق حقيقة عىل ازدراد اليشء، وجرعه 

وعدم مضغـه وتغييبه يف اجلوف، وكلها معان متقاربة.

ولكن البلع يف اآلية ال يراد منه هذا املعنى احلقيقـي بل هو مستعار للنشف كم 
يقول الشيخ صديق خان: »استعري البلع الذي هو من فعل احليوان للنشف داللة عىل 
أن ذلك ليس كالنشف املعتاد الكائن عىل سبيـل التدريج، قال اخلفاجي: )النشف( 
من نشـف الثوب العرق كسمع وبرص إذا رشبه، قال املدقـق: هذا أوىل من جعـل 
ا لغور املاء يف األرض لداللتـه عىل جـذب األرض ما عليها،  السكاكي البلع مستعاراً
كالبلع بالنسبة إىل احليوان؛ وألن النشف فعـل األرض، والغور فعل املاء، فلله دره 
ما أكثر اطالعـه عىل حقائـق املعاين، وقال عكرمة: ابلعي هو باحلبشية ازدريه، وعن 
البلع وما  أبيه قال معناه: ارشيب بلغة اهلند، أقول: وثبوت لفظ  جعفر بن حممد عن 
انشفي  واملعنى  واهلنـد  وللحبشة  فملنا  مكشوف  ظاهر  العـرب  لغة  يف  منه  يشتق 

تفسري الطربي 46/12، تفسري املنار 67/12 .   )1(
مفاتيح الغيب 537/16 .   )2(

فتح البيان359/4، والفتوحات اإلهلية للجمل 399/2 .   )3(
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وترشيب«)1(.

تقارهبا  التي  األلفاظ  من  غريها  عىل  الفريدة  هذه  الكريم  النظم  آثر  ملاذا  إذن 
معنى؟

أرى أن ذلك راجع - واهلل أعلم - إىل أمور منها:

- أنَّ التعبري هبذه الفريدة -دون غريها- هو عنوان اإلجياز وقمة اإلعجاز؛ ألن 
املوىل  ال يريد من األرض أن متتص مياهها هنيهة هنيهة، كم يفعل اآلكل عند مضغه 
لطعامه، بل يريدها أن تزدرد ماءها برسعة كمـا يبلع اجلائع املنهـوم اللقمـة فتصل 
اللفظة وسحرها يعود إىل  ا، فجمل  إىل جوفه من أول وهلة دون أن يمضغها مضغاً
أهنا استعارة -كم مر- حيث شبه األرض يف ابتالعها املاء دون تأخري وإبطاء بإنسان 
ا عىل سبيل االستعارة املكنية، وذلك -بال شك-  ا دون مضغه مضغاً يبلع الطعـام بلعاً
يكون أرسع جلفاف املاء مما لو قال: نشفي أو جففي، وكأن األرض »ملا اجتهت إليها 
ا  ابتالعاً املياه  تبتلع هبا  انقلبـت مسامها وشقوقها إىل أفواه فاغرة  إرادة العزيز اخلبري 

فهي مل تنفذ األمر بالطبيعـة املألوفة هلا، وإنم باالنقياد ألمر خالقها جل جالله«)2(.

وهذا يدل عىل فضل هذه اللفظة التي ال يمكن لغريها أن يغني غناءها، ورحم 
ا يف الفصاحة و البالغة  اهلل عبد القاهر)3( حني مل جيعل هلذه اللفظة -مفردة- موضعاً

إال من خالل النظم الواردة فيه.

فتح البيان 359/4 .   )1(
مجاليات املفردة القرآنية 53 .   )2(

دالئل اإلعجاز 45 ـ 46 .   )3(
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وقد رأينا من خالل هذا التحليـل أن هذه اللفظة قد بذت غريها من األلفاظ 
ا وصوتاًا ومعنى، وعذر الشيخ يف ذلك أنه كان يرد عىل من ينسب  التي تقارهبا جرساً

الفضل كل الفضل للفظ دون النظم.

- أن يف هذه الفريدة إيمـاءاً إىل أن ابتالع األرض للمء الكثري الذي تفجر منها 

مل يكن له نظري وال مثيل، فهو كم قال املفرسون: ليس كالنشف املعتاد التدرجيي، بل 

ا يف ذاته مل تألفه األرض مذ ذلك التاريـخ إىل يوم القيامة فقد بلغ  كان شيئاًا عجيباًا فريداً

حد اإلعجاز، ومثلم كان خروج املاء من باطن األرض بكثرة وغزارة عىل غري املعتاد 

كم يفهم من النظم املبـارك يف قولـه: )چ چ چ( كذلك كان دخول املاء 

يف جوفها عىل غري املعتاد، فتّم التالؤم بني اإلدخال واإلخراج، واهلل أعلم.

الكريم،  القرآن  يف  املوضع  ذلك  تفرد  إىل  إشارة  الفريدة  هبذه  التعبري  يف  أن   -

وتفرد تلك احلالة يف تاريخ النبوة واإلنسانية، واهلل أعلم.

*  *  *

اللغويون واملفرسون إىل أن اإلقالع بمعنى:  )وئ( فقد ذهـب  الفريدة  أما 

اإلمساك والكف واإلزالة يقول السمني احللبي: »قوله تعاىل: )وئ وئ( أي: 

أمسكي ماءك، من قوهلم: أقلعت احلمى إذا زالت، واإلقالع اإلزالة«)1(.

ويقول الفخر الرازي: »قوله تعالـى: )وئ وئ(، يقال: أقلع الرجل عن 

الصحاح 229، واملعجم  (، وخمتار  قلع   ( العرب  عمـدة احلفـاظ 329/2، وانظر لسان   )1(
الوسيط 784/2 . 
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ألفاظ  إذا أمسكـت«)1(، وكلها  السمء بعـدما أمطرت  إذا كف عنه، وأقلعت  عمله 
نزول  لكف  ا  أيضاً مستعار  السمء  »إقالع  أن  الظاهر  ولكن  ترى،  كم  املعنى  متقاربة 
املطر منها ألنه إذا كف نزول املطر مل خيلف املاء الذي غار يف األرض، ولذلك قدم 

األمر بالبلع ألنه السبب األعظم لغيض املاء«)2(.

هذا، وقد انتقى الذكر احلكيـم هذه الفريـدة دون غريها من األلفـاظ السابقـة 
ا  أرساراً الفريدة  يف  ألن  بالرتادف-  يقـول  من  -عند  حملها  حتل  أن  املمكن  من  التي 

ليست يف تلك األلفاظ منها:

ثم  واللحظة  التوِّ  املطر يف  إنزال  قد كفت عن  السمء  أن  إىل  بدقة  ترشد  أهنا   -
عودة األمور إىل طبيعتها، واستمرار احلياة عىل وتريهتا.

أما لو قال: يا سمء أمسكي، لتوهم منه انحباس املاء ومنعه والضن به، وعدم 
ا للحيـاة  ا وهالكاً إنزاله كم يفهم من اإلمساك يف اللغة، وهذا غري مراد؛ ألن فيه بواراً
عىل األرض، ولو عرب بلفظة أخرى من األلفاظ السابقة وهي مذكورة يف القرآن يف 
أكثر من موضع مَلَا أوحت باملعاين املطردة يف التعبري بالفـرائد، وهي تفرد هذا املوضع 
بمعجزة  األنبياء  نوح  من بني  اهلل  نبي  تكرره، وتفرد  الكريم، وعدم  القرآن  يف 
انفتاح أبواب السمء بإنزال املاء بكثرة ووفرة عىل غري العادة ثم أمر السمء باإلقالع 
عن املاء برسعة ودون مهلة علـى حد قولـه لليشء: كن فيكون، وتفرد هذه احلالـة 

يف تاريـخ اإلنسانية مذ كانت حتى يوم القيامة، واهلل أعلم.

مفاتيـح الغيب 537/16، وينظر تفسيـر الطربي 52/7، والكشـاف 271/2، وتفسري   )1(
أيب السعود 211/4، وتفسري األلويس 621/7 . 

التحرير والتنوير البن عاشور 78/12 .   )2(
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- وال خيفى ما يف هذه الفريدة والتي قبلها من إيقاع صويت ناجم من حروفهم، 
لألمر  شديدة  برسعة  والسمء  األرض  استجابة  حيكي  الذي  العني  حرف  وبخاصة 
املتوجه إليهم، ناهيك عم يف هاتني الفريدتني من تصوير بارع رائع أضفى عىل الكالم 
أهبة ومجاالاً »وخلع احلياة عىل املحسوسات اجلامدة والظواهر الكونية فجعلها ذات 
ابلعـي  بني  املـوسيقي  واإليقاع  التجانس  »تأمل  ثم  وعاطفة«)1(،  وتفكري  انفعال 
ا  ا، وأكثر جتانساً وأقلعـي كم أن القرآن اختار لفظ )ەئ( عىل )ابتلعي( لكونه خمترصاً
مـع )وئ(، وتأمل كيف أن القرآن مل يقل يا أرض ابلعي فبلعت، ويا سمء أقلعي 
فأقلعت؛ ألن ذلك يوهم إمكانية املخالفة والتمرد عىل العظمة اإلهلية بل قال فقط: 
خاضع  كله  والكون  ُيرد،  ال  اإلهلي  األمر  ألن  وئ(؛  وئ  ەئ  ەئ  )ائ 

لكلمته )ەئ وئ(«)2(.

ُفتش كالم  »لو  القرطبي  قال  كم  فهي  أخرى مجة  لطائف  اآلية  نظم  هذا، ويف 
رصفها  وبالغة  نظمها،  حسن  عىل  اآلية  تلك  مثل  فيـه  وجد  ما  والعجم  العرب 
بحثنا  صميم  يف  تدخل  ال  ألهنا  هنا  بعرضها  نطيل  وال  فيها«)3(،  املعاين  واشتمـال 

فلرتاجع يف مظاهنا)4(.

املشاهد يف القرآن الكريم 374 .  )1(
مع األنبياء يف القرآن الكريم 76 .   )2(

تفسري القرطبي 40/9 .  )3(
ينظر عىل سبيل املثال خزانة األدب للحموي 291/2، املثل السائر البن األثري 166/1،   )4(

صبح األعشى للقلقشندي 281/2 ـ 282، تفسري الصابوين 602/2 . 



- 40 -



- 41 -

املبحث الثاني
أسرار التعبري بالفرائد يف قصة هود 

خلف قوُم عاٍد قوَم نوٍح كم قال تعاىل: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ( ]األعراف:69[، ولكن مع تطاول الزمان 
عاقبة  لينذرهم، وخيوفهم  ا  إليهم هوداً اهلل   فأرسل  األوثان،  عبادة  إىل  القوُم  عاد 
أمرهم وارتكاسهم يف ردغة اخلبال، وقد حكى القرآن الكريم ما دار بني هود  
سورة  باسمه  سميت  كمـا  وقصارها،  السور  طوال  من  سورة  من  أكثر  يف  وقومه 

. ا له وتعظيماً ترشيفاً

وباستقراء سياقات هذه القصة يف تلك السور وجدهتا قد احتوت عىل ست فرائد 
ا - رصعى(. هي عىل ترتيب دراستها: )األحقاف - ريع - إرم - منقعر - حسوماً

ونبدأ بالفـريدة األوىل: )األْحَقاِف( التي ُسلكـت فـي قـوله تعالـى: )ٻ 
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ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]األحقاف:21[.

واألحقاف مجع تكسري مفرده )حقف(، »وهو: الكثيب من الرمل املائل، قال 

امرؤ القيس:

َفَلمَّ َأَجْزَنا َساَحَة احْلَيِّ َواْنَتَحى  **  بِنَا َبْطُن َخْبٍت ِذي ِحَقاٍف َعَقنَْقِل

وقال األزهري: احلقف: الرمل املستطيـل، وقال اهلروي: ما عظم واستدار«)1(.

الشيخ  يقول  اللغويون  ذكره  ما  عىل  األحقاف  معنى  يف  املفرسون  خيرج  ومل 

الرمـل  ديار عاد مجع حقف، وهو  ») پ( هي  البيان:  فتح  صديق خان يف 

العظيم املستطيل املعوج قالـه اخلليل وغريه«)2(.

وحيدد ابن عاشور مكاهنا فيقول: »األحقاف مجع حقف بكرس فسكون، وهو 
وكانت  عاد،  منازل  باألحقاف  املسمة  البالد  هذه  وكانت  املستطيل،  العظيم  الرمل 

مرشفة عىل البحر بيـن ُعمن وعـدن ويف منتهى األحقاف أرض حرض موت«)3(.

ما  هي:  األحقاف  أن  عىل  جممعون  واملفرسيـن  اللغوييـن  أن  سبـق  مما  يلحظ 
استطال من الرمال العظيمة ومال وأشـرف واعوج كم يالحظ أن هذه الفـريدة مل يرد 

وخمتار  العرب،  لسان  وانظر   ،126 125ـ  الراغـب  ومفردات   ،503/1 احلفاظ  عمدة   )1(
الصحاح، واملصباح املنري ) حقف (، ومعجم البلدان 1/ 115 . 

فتح البيان 8/ 497، وتفسري األلويس 517/16 .   )2(
للقلقشندي 364/1، وقصص األنبياء  التحرير والتنوير 45/26، وانظر صبح األعشى   )3(

والتاريخ 147/1 .
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هلا مرتادفات منصوص عليها يف كتب اللغة، أو القرآن، بل إن ما ذكر عنها ال يعدو أن 
ا ملعناها اللغوي. يكون تفسرياً

ونحن بدورنا نتساءل ما هو رس جميء هذه اللفظة فريدة وحيدة يف القرآن مادة 
وصيغة؟

ا مجة منها: واجلواب -واهلل أعلم- أن لتلك الفريدة أرساراً

املستطيلة  بالرمال  قومه  أنذر  )إذ  قال  فلو  به،  أوجز وأخرص مما ُفرست  أهنا   -
املعوجة من أرض كذا( لطـال الكـالم، وسُمج، وبُعد عن الفصاحة واجلزالة، ومها 

من أرسار إعجازه.

- اإلشارة إىل أن تلك الرمال العظيمة املعوجة التي كانت مساكن لقوم عاد ربم 
مل يعهد هلا نظري أو شبيه يف بالد اجلزيرة العربية، أو أهنا قد تفـردت بتلك الصفات 
التي سبق اإلشارة إليها، يرجح هذا -واهلل أعلم- تعريف الفريدة )األْحَقاِف( بأل 
اخلصوصيات  وهاتيك  الصفات،  بتلك  معروفة  كانت  أهنـا  إىل  لإلشارة  العهدية؛ 
أهنا  أي  ا؛  مجعاً الفريدة  جميء  ا  أيضاً يرجحه  كم  القـرآن،  نزول  عند  املخاطبيـن  لدى 
هذا  يستشف  وقد  مثيل،  هلـا  يوجد  يكاد  ال   ، وحجماً شكالاً  متنـوعة  رماالاً  كانت 
ۉ(  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  )ٴۇ  تعالـى:  قوله  من  ا  أيضاً
]العنكبوت:38[، أي: وقد ظهر لكم من مساكنهم األعاجيـب والغرائب، واهلل أعلم.

تكن  مل  أمثاهلا-  يف  واملتعارف  املعتاد  غري  -عىل  األماكن  هذه  أن  إىل  اإليمء   -
إطالقهـا،  عند  الفريدة  هذه  من  يفهم  كم  البدوية  الصحراوية  الطبيعة  من  قريبة 
قال  كم  الغزيرة  والعيون  الكثرية  واجلنات  باخليـرات  املليئة  األودية  فيها  كانت  بل 
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ىئ(  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  )ېئ  تعاىل: 
]الشعراء:132-134[، كم كانت زاخرة بحضارة باذخة ذات أعمـدة شاهقة، ومبان 

رائعة، ومصانـع عديدة، وقصور تليدة مما جاء وصفها يف القرآن يف أكثر من آية، كم 
سيأيت.

- مل يعني القرآن موقع تلك األحقاف اكتفـاء بمعرفة املخاطبيـن هبذا املوقـع 
أو  ۉ(  )ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  قوله:  من  يفهم  كمـا 
جتاهالاً هلذا املكان الذي غضب اهلل عىل أهله الكفـرة فأبادهم عن بكرة أبيهم، وطمر 
ليس حمالاً  املكان  تعيني  أن  أو  العظيمة  الرملية  الكثبان  الزائفة حتت هذه  حضارهتم 

للعظة والعربة.

- اإلملاع إىل تفرد احلديـث عن هذا املوضع يف القرآن، فلم يرد احلديث ألبتة يف 
أي موطن آخر عن ذاك املكان بعينه، واهلل أعلم.

*  *  *

الفريدة الثانية: )ې(، وقد وردت فـي قوله تعالـى: )ې ې ې ې 
ببناء  النشغاهلم  قومه  هود   تقريع  مساق  يف  وجاءت  ]الشعراء:128[،  ى( 

ا ال عن رضورة وحاجة ملحة. األبنية الشاخمة يف كل مكان من أرضهم عبثاًا وهلواً

والريع -كم ذكر اللغويـون- يطلق عىل أكثر من معنى، يقول السميـن احللبي: 
»قوله تعاىل: )ې ې( الريـع: كل طريـق مرشف، قاله ابن عرفة، وأنشد للمسيب 

بن علس:
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ُه َسْحُل ِفُقَها َوَيْرَفُعَها  **  ِريٌع َيُلـوُح َكَأنَّ فـِي اآلِل خَيْ

وقيل: كل مكان مرتفع يبدو من بعيد، الواحـدة )ريعة(، ولالرتفاع قيل: ريع 
البئر للجثوة املرتفعة حواليها«)1(.

وزاد ابن فارس معاين أخرى للريـع، فقال: »الراء والياء والعني أصالن أحدمها: 
االرتفاع والعلو، واآلخر: الرجوع، فاألول الريع، وهو االرتفاع من األرض... فعلم 
الطريق،  والريع  والعلو،  االرتفاع  األول، وهو  الريع من األصل  أن كلمة  تقدم  مما 
وقيل: اجلبل وقيل: املكان املرتفع، والريع: السبيل ُسلك أم مل يسلك، والريع: برج 

احلمم«)2(.

وذكر املفرسون للريع أقواالاً قريبة من هذه املعاين السابقة مع االختالف يف ذكرها 
كلها أو بعضها، يقول األلويس: »)ې ې ې(، أي: طريق، كم روي عن ابن 
عباس وقتادة، وأخرج ابن جرير ومجاعة عن جماهد أن الريع الفج بني اجلبلني، وعن 
أيب صخر أنه اجلبل، واملكان املرتفع عن األرض، وعن عطاء أنه عني ماء واألكثرون 

عىل أنه املكان املرتفع«)3(.

وإذا كان األمر كذلك فلمذا مل يعرب الذكر احلكيم بلفظ من هذه األلفاظ، وجاء 

عمدة احلفاظ 2/ 149، ومفردات الراغب 214، ولسان العرب ) ريع ( .  )1(
مقاييـس اللغـة البن فارس 467/2 ـ 468، وانظر خمتـار الصحـاح 122، واملصباح املنري   )2(

. 94
 ،88/2 عبيدة  أليب  القرآن  جماز  املثال:  سبيل  عىل  وانظر   ،268  /13 األلويس  تفسري   )3(
والكشاف 121/3، ومفاتيح الغيب 153/23، وتفسري القرطبي 122/13، وتفسري أيب 

السعود 256/6 . 
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بتلك اللفظة فريدة وحيدة؟

أرى - واهلل أعلم - أن ذلك يعود إىل أمور منها:

األمكنة  وامتداد  وتنوع  كثرة  إىل  تشري  غريها  دون  الفريدة  هذه  حروف  أن   -
التي يبنون فيها، فالراء بم تفيده من جهر وتكرار، والياء املديدة املكسوِر ما قبلها، ثم 

حرف العني املنون بم له من صوت قوي جمهور حيكي ذلك كله بوضوح.

- حتمل هـذه الفريدة يف طياتـها مجيع املعانـي السابقة التي ذكرها اللغويون 
األرض  من  ومرتفع  وجبل،  بكل طريق مرشف،  يبنون  كانوا  واملفرسون؛ ألهنم 
يساعدهم يف ذلك قوة ُبنَْياهِنِْم، وطول أجسامهم، يؤكد ذلك التعبري بكلمة )كل(، 
ومل يقل أتبنون بالريع أو بريع مما يدل عىل أن حركة البناء لدهيم كانت عىل أشدها 
مع  كلها  املعاين  هذه  بحمل  تنهض  بديلة  لفظة  توجد  وال  ا  ريعاً يسمى  ما  كل  يف 
يغني  الذي ال  هبا  األشكل  الفريدة يف موضعها  فجاءت  حروفها،  وقلة  وجازهتا 

غرُيها غناءها.

- اإلشارة إىل أن هؤالء القوم قد تفردوا بالبناء يف هذه األماكن عىل غريهم من 
األمم السابقة، أو أهنم أول من بنى يف تلك األمكنة - أي يف كل ما يطلق عليه ريع - 
ا ضخمة، ال لرضورة وحاجة ملحة »بل ملجرد اللعب، وإظهار  ، وقصوراً مبايَن فخمةاً
القوة، وهلذا أنكر عليهم نبيهم  ذلك؛ ألنه تضييع للزمان، وإتعاب لألبدان يف 

غري فائدة، واشتغال بم ال جيدي يف الدنيا وال يف اآلخرة«)1(.

تفسري ابن كثري 3/ 341، وانظر يف ظالل القرآن 609/5، والتحرير والتنوير19/ 165،   )1(
وقصص األنبياء والتاريخ 149/1 . 
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وهذا منهم كان عجيبـاًا غريباًا؛ ألهنم مل ينفقوا أمواهلم فيم هو مفيد ونافع، بل 
أنفقوه يف التيه واملباهاة والزينـة وإظهار الرباعة واملهارة، واهلل أعلم.

- تومئ تلك الفريدة إىل تفرد موضعها يف الذكر احلكيم إذ مل يتكرر هذا السياق 
بنصه وفصه يف موضع آخر ألبتة.

*  *  *

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  )ٿ  تعاىل:  قوله  يف  وردت  وقد  )ڤ(،  الثالثة:  الفريدة 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( ]الفجر:6-8[، واخلطاب يف قوله: 
)ٿ ٿ( مـوجه لرسولنا الكريم تسليـة لـه بم حدث لقـوم عاد الذين كانوا أشد 

من قريـش قوة وكفراناًا وطغياناًا.

)ڤ( عىل آراء عدة، يقول السمني احللبي:  وقد اختلف اللغويون يف معنى 
»قال تعاىل: )ٹ ڤ ڤ(، قيل: هو سام بن نوح، وقيل: هو أبو عاد، وقيل: قبيلـة 
من عاد، وقيل: هو اسم قرية، وقيل: أمة من األمم، وقيل: هي عاد األوىل، واإلرم 
م، وإرم: بلدة عاد، ومعنـى  ا: علم يبنى من احلجـارة مجعـه آرام، واحلجارة ُأرَّ أيضاً

قولـه: )ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ( أي: أعـالمها املرفوعة العتيدة املزخرفة«)1(.

»قرأ  خان  صديق  الشيخ  يقول  إرم  معنى  يف  كذلك  املفرسون  واختلف 
لـ  بيان  عطف  ڤ(  ڤ  )ڤ  قولـه:  يكون  أن  عىل  )عاد(  بتنويـن  اجلمهـور 
)عاد(، واملراد بـ )عاد( اسم أبيهم، وإرم اسم القبيلة، أو بدال منه، وامتناع رصف 

الوسيط  واملعجم   ،6 الصحـاح  وخمتار   ،12 الراغب  ومفردات   ،95/1 احلفاظ  عمدة   )1(
 . 19/1
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)ڤ( للتعريف والتأنيث.

وقيل: املراد بعاد أوالد عاد وهم عاد األوىل، ويقال ملن بعدهم عاد األخرى... 
والبد من تقدير مضاف عىل كال القولني، أي أهل إرم أو سبط إرم؛ فإن إرم هو جد 

عاد ألنه عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح«)1(.

والراجح -واهلل أعلم- أن )ڤ( من األلفـاظ األعجمية امُلعربة، وهي -كم 
للقبيلة؛  اسماً  تقطنها عاد، وليست  التي كانت  للمدينة  اسٌم  الباحثني-  يذهب أحد 
ألن »القرآن إذا أراد القبيلة جاء بضمري اجلمـع املذكر )ې ې ې(، وإذا 

أراد املدينة أي املوضع استخدم ضمري املؤنث )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(«)2(.

ا  وصفاً وليس  ملوضع  وصف  وهو  العمد  بذات  إرم  وصف  ا  أيضاً ذلك  يرجح 
ا نعتها بوصف آخر  أبنية عالية مرتفعة، يزيده ترجيحاً لقبيلة فهي تعني: مدينة ذات 

وهو قوله: )ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( أي: يف ذاك الوقت واألوان.

ولكن يبقى السؤال األهم ملاذا جاءت هذه اللفظة فريدة وحيدة يف القرآن؟

ا عدة منها: أرى -واهلل أعلم- أن لذلك أسباباً

- اإلشارة إىل املكان بأخرص لفظ وأوجزه؛ ألن العـرب املخاطبني كانوا عىل 
درايـة كاملـة بمعناه؛ بدليل أنه مل يرد ما يدل عىل عدم معرفتهم به، وقد كانوا عىل 

فتح البيان 335/10ـ  336، وتفسري األلويس 488/18، وانظر تفسري القرطبي 44/20،   )1(
والدر املنثور 434/5، والتحرير والتنوير 318/30، والتفسري البياين للقرآن الكريم د/ 

بنت الشاطئ 1/ 138 ـ 139 .
من إعجاز القرآن يف أعجمي القرآن 241/1 .   )2(



- 49 -

علم بأنساب العرب وقبائلها البائدة والباقية وهذا الرس -أعني اإلجياز واالختصار- 
يطرد يف الفرائد كلها، ثم ختتص كل فريدة بخصوصيات وسمت خاصة هبا.

- اإلشـارة إىل تفرد قوم عاد بتلك األبنيـة الفخمة -ذات األعمدة الضخمة، 
والقصور املشيدة املرتفعة- عن غريهم من األمم السابقة عليهم واملجاورة واملعارصة 
املدينة  هلذه  يكن  مل  أنه  عىل  داللة  من  بالفريدة  املكتنف  السياق  ذلك  عىل  يدل  هلم، 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  )ڦ  تعاىل:  لقوله  ا  مصداقاً وذلك  آنذاك،  الناس  دنيا  يف  ألبتة  نظري 
ڄ( فـ )مل( إذا دخلت عىل املضارع تقلب معناه إىل امليض، فالنفـي منصب عىل 
املايض واحلارض، وال ينصب عىل املستقبل، كم هو مفهوم بوضوح من نظم اآلية؛ 
ألن احلضارات املتعاقبة حتى يومنا هذا مل ختل من األبنية املرتفعة الشاهقة، وهي من 
سمت كل حضارة وكأن تلك احلضارة البائدة قد متيزت عىل غريها آنذاك بم حكاه 

الذكر احلكيم، واهلل أعلم.

- وهنا ملحوظة بادية للمتأمل وهي التجانس الواضح بني هذه الفريدة، وبني 
الفريدتني السابقتني؛ فإن )األْحَقاِف( اسم للموقع الذي أقاموا فيه، وكان ذا سمت 
خاصة به كم سبق ذكره، وكذلك )ې( اسم ألمكنة عديدة متميزة كانوا يبنون فيها 
كم بينا، ثم جاءت )ڤ( َعلماً عىل مدينتهم ذات األبنية الرفيعة العالية الشاهقة فتم 

التجانس بني هذه الفرائد الثالث من ناحية كوهنا تتصل باملباين من قريب، أو بعيد.

وهذا كله يتالءم مع طول أجسامهم وقوة بنياهنم التي مكنتهم من تشييد املباين 
ا عىل قوهتم وثرائهم، وكان هذا من أهم ما يميـز قوم عاد  الشاهقة التي غدت شاهداً

عن غريهم كم عكسته تلك الفرائد، واهلل أعلم.
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الفريدة الرابعة: )ٴۇ(، ووردت يف قولـه تعاىل: )ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ( ]القمر:20[.

وجاءت فـي معرض احلديـث عن كيفية هالك قوم عاد حيث سلط اهلل عليهم 

من  واستأصلتهم  جذورهم،  من  اقتلعتهم  مستمر  نحـس  يـوم  يف  ا  رصرصاً رحياًا 

أرضهم فرتكتهم كأعجـاز نخـل منقعر، والنخل املنقعر: هو املنقلع من أصله.

ُقِلع  جمتث،  أي:  )ۆ ۈ ۈ ٴۇ(  تعاىل:  »قوله  احللبي:  السمني  يقول 

)ٴۇ(  فمعنى  أسفله،  هناية  اليشء:  وقعر  األرض،  قعر  يف  ذهب  أو  قعره  من 

ذاهب يف قعر األرض، ويف احلديث: »أن رجالاً تقعر من ماله«، أي: انقلع من أصـله، 

أراد تعاىل أن هؤالء قد اجُتثوا كم جيتث النخل الذاهب يف قعر األرض فلم يبق هلم 

رؤوس وال أثر«)1(.

ويف لسـان العرب: »املنقعر: املنقلع من أصله، وقعرت النخلة: إذا قلعتها من 

أصلها حتى تسقط«)2(.

العالمة  يقول  املعنى  هذا  عن  خيرجوا  فلم  اللغوييـن  نحو  املفرسون  نحا  وقد 
فنزعتهم  ببعض  بعضهم  الشعاب واحلفر، ومتسك  أهنم دخلوا  السعود: »روي  أبو 
قيل:  مغارسه،  عن  منقلع  أي:  ٴۇ(،  ۈ  ۈ  )ۆ  موتى  ورصعتهم  الريح 
شبهوا بأعجاز النخل وهي أصوهلا بال فروع؛ ألن الريح كانت تقلع رؤوسهم فتبقى 

عمدة احلفاظ 384/3 ـ 385، ومفردات الراغب 424 .   )1(
لسان العرب ) قعر ( .   )2(
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ا وجثثاًا بال رؤوس«)1(. أجساداً

)ٴۇ(  آثر  فلمذا   - مىض  فيم  رأينا  كم   - منقلع  بمعنى  منقعر  كانت  وإذا 

عليها؟ البد أن يكون وراء هذا اإليثار أرسار منها:

- تتناسب هذه الفريدة - دون )منقلع( - مع فواصل سورة القمر املبنية عىل 

حرف الراء، ويف هذا إشارة جلية إىل أن املحافظة عىل رؤوس اآلي غرض أصيل من 

أغراض القرآن يف أساليبه وتراكيبه مادام املعنى قد اسُتويف حقه أتم استيفاء، وال جيب 

أن نقلل من شأن هذه القضية؛ ألن املحافظة عىل رؤوس اآلي بتلك الصورة يعمل 

يف النفوس عمل السحر، ويضفي عىل العبارة جودة وفخامة، ولو حاولت أن تضع 

التي  واحلالوة  اللذة  وتتالشى  واحليوية،  االنسيابية  تذهب  فسوف  مكاهنا  )منقلع( 

ترسي يف أعطاف اآلية، ومما يؤكد ذلك أن الذكر احلكيـم يف القصة نفسها يف سورة 

ېئ  ېئ  )ېئ  تعاىل:  قولـه  يف  )ىئ(  هي  أخرى  لفظـة  استخدم  احلاقـة 

ىئ(؛ ألهنا هناك أمس رمحاًا بفواصل اآلي قبلها وبعدها »فإن كلمـة )ىئ( 
ألن  املقام؛  هذا  يف  )ٴۇ(  دون  قبلها  ما  الفاصلة  هذه  وناسبت  ساقطة،  معناها 

السقوط،  يقصد جمرد  فهنا  اخلاوية عىل األرض...  الريح  ألقت هبم  القـوم رصعى 

)ٴۇ(، ويف هذا  الريح ذكر كلمـة  أمام قوة  البيان اإلهلي خفتهم  وعندما قصد 

يتضح التمكـن فـي أقىص غاياته«)2( فبان من ذلك أن الذكر احلكيم يضع كل لفظـة 

تفسري أيب السعود 8/ 171، وانظر النسفي 196/4، وتفسري األلويس 194/15 وفتح   )1(
البيان 204/9 .

مجاليات املفردة القرآنية 314 .   )2(
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من  وجه  بأي  حملها  حتل  أن  أخرى  لفظة  ألي  يمكن  ال  الذي  هلا  املالئم  مكاهنا  يف 

الوجوه، ويف هذا وغريه تكمن عظمة القرآن وإعجازه.

ا يف شكله ونوعه  - هذه الفريدة تدل عىل أن عذاب اهلل  هلؤالء القوم كان فريداً
ال نظري له يف مصارع األمم املكذبة، فلم حيدث يف تاريخ اإلنسانية الغابر حتى ساعتئذ 
أن هلك قوم بمثل مهلك قوم عاد فكان »وجه الوصف بـ )ٴۇ( اإلشارة إىل أن 
فصاروا  وأفئدهتم  أمعاؤهم  وتطايرت  بطوهنم،  منه  تفلقت  ا  رصعاً رصعتهم  الريح 

ا. جثثاًا ُفُرغا«)1( كالنخل الذي ُقِعرت دواخله، فصار فارغاً

وهكذا تفرد هؤالء القوم بذلـك العذاب يف تواريـخ النبـوة واإلنسانية قاطبة، 
كم تفرد قوم نوح قبلهم بعذاب اختصوا به.

- وهنا لطيفة تستنبط من هذا التشبيه، وهي أهنم شبهوا بأصول نخل منقعر ومل 
؛ ألن اهلل  قد زادهم يف اخللق بسطة فكانوا أطول األمم  يشبهوا بشجر منقعر مثالاً

ا فناسب أن يذكر يف هالكهم أطول النباتات وهي النخيل املنقعر. أجساداً

ورضب املثل بالنخل هنا كم أنه يتالءم مع طول قاماهتم فهو أمسُّ صلة، وأكثر 
يعقلوا  كي  هلم  تقريبي  تصوير  فهو  القرآن،  فيهم  نزل  الذين  العرب  بحياة  ا  التصاقاً
ا داللـة عىل أن هؤالء الذين كانوا  كيفية مقاتل هؤالء فريتدعون ويتعظون، وفيه أيضاً
يتعالون ويتشاخمون بأنفسهم، ويغرتون بأطواهلم، وقوة بنياهنم هم أضعف خلق اهلل؛ 
ُتْبِق منهم باقية، كم ال يبقى للنخل املنقلع من أصله  ألن الريح حني أتت عليهم مل 
باقية بالرغم من متكنهم يف األرض حضارة وعمراناًا وبنياناًا، ويف هذا حتذير لفراعني 

التحرير والتنوير البن عاشور 193/27 .  )1(
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وعنادهم  جربوهتم  مع  يتوافـق  ا  عذاباً عليهم  اهلل  يسلط  بأن  عرص-  -وكل  العرص 
وطغياهنم، واهلل أعلم.

*  *  *

الفريـدة اخلامسة والسادسة: )ۇئ( - )ۈئ(، ووردتا يف قوله تعاىل: 
)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ىئ( ]احلاقة:7[.

وجاءتا يف مساق احلديث عن هالك عاد بريح رصرص عقيم استمرت سبع ليال 
وثمنية أيام، وما حدث هلم من جراء ذلك.

ونبدأ بالفريـدة )ۇئ( التي ذكر اللغويـون هلا أكثر من معنى ففي مفردات 
الراغب: »احلسم: إزالة أثر اليشء يقال: قطعه فحسمه، أي: أزال مادته، وبه سمي 

ا، وحسم الداء: إزالة أثره بالكي«)1(. السيف حساماً

قطعه،  فانحسم  حسم  حيسمه  حسمه  القطع  »احلسم  العرب:  لسان  ويف   
األيام احلسوم  دمه وهو احلسم...، وقيل:  يسيل  لئال  كواه  ثم  العرق قطعه  وحسم 
الدائمة يف الرش خاصة، وعىل هذا فرس بعضهم هذه اآلية التي تلوناها، وقيل: هي 
املتوالية، قاله ابن سيده، وأراه املتوالية يف الرش خاصة، قال الفراء: احلسوم التباع إذا 

تتابع اليشء فلم ينقطع أوله عن آخره قيل له حسوم«)2(.

يقول  ا،  وإيضاحاً تفصيالاً  أكثر  جاء  فقد  اللفظة  هذه  عن  املفرسين  حديث  أما 

مفردات الراغب 117 .   )1(
لسان العرب ) حسم ( .   )2(
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الشيخ صديق خان: »احلسوم ال خيلو أن يكون مجع حاسم كشاهد وشهود، أو مصدر 
ا فمعنى قوله: )ۇئ( نحسات حسمت كل  كـور والُكفور، فإن كان مجعاً كالشُّ
خري، واستأصلت كل بركة، أو متتابعة هبوب الريح ما خفت ساعة متثيالاً لتتابعها بتتابع 
ا  فعل احلاسم يف إعادة الكي عىل الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم، وإن كان مصدراً
، أو  ا، أي تستأصلهم استئصاالاً فإما أن ينتصب بقول مضمر، أي: حتسمهم حسوماً
ا أي متتابعات  يكون مفعوالاً له أي: سخرها عليهم لالستئصال قال الشهاب: حسوماً
التتابع،  فهو جماز مرسل من استعمل املقيد وهو احلسم الذي هو تتابع الكي ملطلق 
أو استعارة بتشبيه تتابع الريح املستأصلة بتتابع الكي القاطع للداء انتهى، واحلسوم 
التتابع فإذا تتابع اليشء مل ينقطع أوله عن آخره قيل: له احلسوم، قال الزجاج: الذي 
ا تفنيهم وتذهبهم، قال  توجبه اللغة يف معنى قوله: )ۇئ( أي: حتسمهم حسوماً

النرض بن شميل: حسمتهم: قطعتهم وأهلكتهم«)1(.

والسؤال الذي يطرأ عىل األذهان اآلن: ملاذا اختار املوىل  هذه الفريدة دون 
غريها من هذه األلفاظ السابقة التي حتمل معناها؟

البد أن يكون يف الفريدة أرسار ال توجد يف تلك الكلمت منها:

- التعبري بـ )ۇئ( أكثر وفاء بالداللة من غريها ألهنا حتمل يف مضموهنا كل 

املعاين السابقة التي ال يرفضها سياق الكالم، وال يأباها املعنى العام، وال منافاة بني 

فتح البيان 45/10، والنسفي 274/4، واأللويس 5/18، وانظر مع اختالف يف التفصيل   )1(
والدر   ،423/1 القرآن  غريب  تفسري  يف  والبيان  كثري413/4،  وابن   ،52/29 الطربي 

املنثور 265/8 . 
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هذه املعاين مجيعها ما كان منها عىل وجه احلقيقة أو املجاز، ومن َثمَّ كانت هذه اللفظة 

أن استعرض  بعد  ابن عاشور  العالمة  إليه  ما أشار  ثراء، وهذا  أوسع داللة، وأكثر 

املعنى احلقيقي واملجازي للفريدة فقال: »وكل هذه املعاين صالح ألن يذكر مع هذه 

األيام، فإيثار هذا اللفظ من متام بالغة القرآن وإعجازه«)1(.

ا معنى ربم ال يوجد يف )متتالية( و)متتابعة(؛  أيضاً الفريـدة  بتلك  التعبري  - يف 
ألن )ۇئ( - كم نص عليه ابن منظور فيم مر - بمعنى املتوالية يف الرش خاصة، 
الفرق  احلسنة، وهذا مكمن  الزيادة  تلك  منهم  يفهم  مل  متتابعة  أو  بمتوالية  فلو عرب 
التطابق  بمعنـى  القرآن  يوجد يف  الرتادف ال  بأن  إليه  نذهب  ما  يرجح  بينهم، وهو 
التام، والتمثل الشامل، بل بمعنى التقارب واشرتاك لفظني يف أصل املعنى ثم تنفرد 
التوأمان يف صفات كثرية،  لفظة هبوية خاصة هبا متيزها عن غريها، كم يشرتك  كل 

ويتميز كل منهم ببصمة وميزة يمتاز هبا.

وشدهتا  وهبوهبا  جرياهنا  يف  متفردة  كانت  الريح  هذه  أن  إىل  الفريدة  ترشد   -
وُمدهتا مذ خلق اهلل الكون إىل يوم القيامة فهي ريـح عقيـم رصرص عاتية، امتدت 
الرياح  القرآن - جتـاوزت يف صفتها  ذكر  أيام - كم  وثمنية  ليال  انقطاع سبع  دون 
هاتيك  هلا  أخرى  ريح  القرآن  يف  يوجد  وال  الناس،  بيـن  عليها  املتعارف  الشديدة 

الصفات املدمرة إال تلك الريح التي اختص اهلل هبا هؤالء املكذبني من قوم عاد.

- تومئ الفريدة إىل تفرد موضعها يف القرآن وتاريخ النبوة واإلنسانية مجيعا، وال 

ا« من  التحرير والتنوير 29/ 117، وأشار ابن عاشور إىل أن املعنى االستعاري يف »حسوماً  )1(
مبتكرات القرآن، فراجعه. 
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يمكن للفظة أخرى هلا نظري يف القرآن من مادهتا وصيغتها أن يستنبط منها هذه األمور 
الثالثة أو بعضها، فدل ذلك عىل أن لكل الفرائـد إحياءات وإشارات عديدة يلحظها 
كل متأمل مدقـق، وهذه اإلشارات هي ما يطلق عليه البالغيون املعاين الثواين، أو 

مستتبعات الرتاكيب، أو ما يطلق عليه األصوليون فحوى الداللة ومفهومها.

*  *  *

يقول  فحسب،  معناها  ألصل  اللغويـون  عرض  فقد  )ۈئ(:  الفريدة  أما 

من  وهو  )رصيع(،  مجع  ۈئ(  )ۆئ ۆئ ۈئ  تعاىل:  »قوله  احللبي:  السميـن 

أصابه داء رصعه، أي: ألقاه... وقيل: أصل الرصع: الطرح، وأصاب املجنون رصع؛ 

ألنه يطرح غالباًا«)1(.

أما املفرسون فقد نصوا عىل أن رصعى بمعنـى موتى يقول القرطبي: »رصعى 

مجع رصيع يعني موتى«)2( وهذا هو املراد هنا.

إذن ملاذا عدل املوىل  عنها، وهي عىل وزهنا ومعناها كم يقولون، ولو ُأيت هبا 

فلن خيتل النسُق القرآين، كم أهنا وردت يف القرآن يف أكثر من موضع؟

البد أن يكون وراء العدول سبٌب يعـود إىل أن هـذه الفريدَة تتسم بسمت فنيٍة 

عديدٍة، ال تتوافر لغريها يف هذا امُلقام منها:

العرب  املنري 129، ولسان  الراغب 287، واملصباح  عمدة احلفـاظ 384/2، ومفردات   )1(
)رصع( . 

البيضاوي 379/5، وتفسري األلويس 5/18، وفتح  القرطبي 261/18، وانظـر  تفسري   )2(
البيان 45/10، والتحرير والتنوير 29/ 118. 
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- أن )ۈئ( تصـور بدقة هيئَة هؤالِء القوم بعـد أن اقتلعتهم الريُح الشديدُة 

قوة جزاَء  وألقتهم عىل األرض مهملني مطروحني الحول هلم وال  من جذورهم، 

قد  مما  )قتىل(  أو  يوجد يف )موتى(  لطيٌف ال  غيهم وعنادهم وعتوهم، وهذا معنىاً 

يؤدي املعنى إذ مل هُيَلُكوا يف معركة أو مشاجـرة أو عـن طريق اخلطأ بل هلكوا بريح 

رصرص عاتية حاولوا مصارعَتها فرصعتهم، وطرحتهم كأصول نخل خاويٍة خالية 

األجواف بعدما كانوا أشداء أصحاء أقوياء يغتـرون بقوهتـم وبأجسـادهم الطويلة 

)گ گ گ گ(، ولو عبـر بـ )قتلـى(، أو )موتى( ملا ُفهـم منهم الطرُح  قائلني: 

الشديد  االنتقام  معنى  عىل  يدالن  ال  اللفظني  هذين  ألن  االنتقام؛  مع  األرض  عىل 

والعذاب املريع الفظيع أثناء املوت، وهو ما حدث هلم.

- حرُف الصاد يف )ۈئ( حيكي بصفريه صوت رصير الريح العاتيـة التي 

بتكرارها  الراء  هبت عليهم، وقلعتهم من أساسهم كم نحّسه بوضوح، كم حتكـي 

آخر  يف  املد  أن  كم  ۇئ(،  ۇئ  وئ  وئ  )ەئ  واستمرارها  الريـح  َتكرار 

الفريدة، وما يتطلبه من طول زمن النطق هبا حيكي طول املدة التي استغرقتها الريح 

ا، ولو  العقيم يف رصعهم، كم تبني أيضا أن الرصع أحاط بالقوم حتى شملهم مجيعاً

روع  يف  يبث  الذي  الشديد  الصخب  هذا  لُفقـد  مكاهنا  أو)موتى(  )قتىل(  ُوضعت 

ناحية  من  رصعى  يف  نجـد  وهكذا  االنتقام،  وشدة  العذاب  رهبة  والقارئ  السامع 

داللتها وجرس حروفها خصائَص ال توجد يف )قتىل( أو )موتى( ألبتة، ففـي حروف 

الفريدة تناسٌب صويت وجتاوٌب إيقاعي مع سياقها، واهلل أعلم.
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ا عجيباًا مل حيدث قطُّ  فريداً إيمٌء إىل أن مرصعهم كان  )ۈئ(  الفريدة  - يف 
لغريهم من األمم املكذبة ألنبيائهم، فلم تفـردوا هبذا العذاب أملـعت هذه الفريدُة إىل 

ذاك التفرد يف تاريخ عذاب املكذبني عرب التاريخ اإلنساين كله، واهلل أعلم.
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املبحث الثالث
أسرار التعبري بالفرائد يف قصة صاحل 

أرسل اهلل  صاحلاًا إىل ثمود الذين خلفوا قوم عاد زماناًا ال مكاناًا، وقد أمد اهلل 
 هؤالء القوم بآالء كثرية، ونعم وفرية، ولكنهم بغوا وطغوا، وظلوا يف طغياهنم 
يعمهون، فأخذهم اهلل أخذ عزيز مقتدر، وُحكيت قصتهم هذه يف أكثر من سورة، 
وقد اشتملت هذه القصة عىل ثالث فرائد فحسب هي عىل ترتيب دراستها: )سهوهلا 

- فارهني - دمدم(.

الفريـدة األوىل: )ڀ(، وقد وردت يف قوله تعاىل: )ٱ ٻ ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
]األعراف:74[،  ڤ(  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
وجاءت يف سياق تذكري صالح  لقومه بالنعم الكثرية التي خصهم اهلل هبا كم هو 

واضح يف تلك اآلية.
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يقول الراغب يف مفرداته: »السهل ضد احلزن ومجعه سهول قال: )ڀ ڀ 
ٺ(، وأسهل: دخل يف السهل«)1(.

ا لتداول معناها عىل األلسنة، لكن  ومل يتوقف املفرسون أمام مدلول الفريدة نظراً
يبقى السؤال املهم: مل ُخصت هذه الفريدة بالذكر دون غريها مما قد يقارهبـا يف املعنى 

مثل )أودية( املذكورة يف القرآن يف أكثر من آية؟

ا كثرية منها: أرى واهلل أعلم أن لذلك أرساراً

- أهنا أكثر األلفـاظ داللة عىل املراد بحروفها السهلة اللينة الرخوة التي تنم عن 
استواء هذه األرض وانبساطها، وانقيادها هلم، مما مكنهم من بناء القصور فيها، كم أن 
معناها يومئ - من طرف خفي - إىل سهولة أحواهلم ويرس معيشتهم وكثرة أرزاقهم، 

وأهنم كانوا يعيشـون يف ُبلهنية ورغد من العيش كم قال تعاىل: )ک ک گ گ 
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ( ]الشعراء 148-146[، 
فالسهول مشهورة  السهول،  يعيشون يف  من  بحياة  ألصـق  يكون  وهذا -ال شك- 
بخصوبة تربتها، وكثرة زراعتها وتنوعها ما بني حدائق غناء، وبساتني فيحاء، وزروع 
نارضة، ونخيل باسقة مثمرة وعيون كثرية، وجداول رقراقة، ومن ثم بنوا القصور 
الكثرية يف كل موضع من تلك السهول املحفوفة باجلنات والعيون والزروع والنخيل، 

كم هو مدلول )ڀ( يف قوله: )ڀ ڀ( لدى كثري من املفرسين.

ولذلك قيل: »كانوا يسكنون السهول يف الصيف، واجلبال يف الشتاء، وهذا يدل 

العرب  ولسان   ،111 املنري  واملصباح   ،263/2 احلفاظ  وعمدة   ،252 الراغب  مفردات   )1(
)سهل(. 
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عىل أهنم كانوا متنعمني مرتفهني«)1(.

- تدل الفريدة عىل تفرد هذه السهول ومتيزها بسمت وخصوصيات ال توجد 
ا، يؤكد هذا جميء لفظة )ُسُهول( مجع تكسري للكثرة، مما يدل  يف غريها كم بينا سلفاً
عىل كثرهتا وتنوعها، واتساعها، وامتالئهـا باخلريات والنعم التي ال حتىص كم حكاه 
لفـظ  أن  رائعة، كم  تفردهم بحضارة عمرانية وزراعيـة  يـدل عىل  القرآن عنهم مما 
ا، وأشد اتصاالاً بكلمة )القصور(؛ فإن القصور املبنية يف األرض  )سهول( أكثر التصاقاً

السهلة تكون أمكن وأثبت وأروع وأفخم وأمجل.

ا؛ ألن التعبري بالسهول دون  - تتالءم هذه اللفظة مع سياقات القصة أشد تالؤماً
الوديان يتفق مع كثرة الزروع والثمر التي ذكرها اهلل هلم كم يف اآلية السابقة؛ فالسهول 
إذا ُأطلقت يفهم منها -بالفحوى- أهنا أرض منبسطة مليئة باحلدائق والثمر، وخمتلف 
أنواع األشجار، أما إذا عرب بلفظة )أودية( فلن يفهـم منها ذلك؛ ألن األودية - كم 
يف املعجم الوسيط - هي األماكن املنفرجة بني اجلبال والتالل واآلكام، وقد ال تكون 

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  )ڍ  تعاىل:  قال  كم  زروع  فيها 
ک( ]ابراهيم:37[، وقد تكون مزروعة، ومما يؤكد ما ذكرناه عن لفظة )سهول( 

ڃ  ڃ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  قوله  يف  ثمود  قوم  يف  مفـردة  ذكرت  )الوادي(  أن 
چ( ]الفجر:9[ أي: قطعوه من الواد األجرد غري املنزرع، وأحرضوه إىل السهول 

لبناء القصور العامرة، واهلل أعلم.

فتح البيـان 360/3، وتفسري أيب السعود 243/3، وتفسيـر الواحدي 400/1، والتحرير   )1(
والتنوير 220/8 .
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- تشري الفريدة إىل تفرد موضعها، فلم يرد يف الذكر احلكيم عن قوم آخريـن 
أهنم اختذوا من السهول قصورا إال قوم صالح خصيصة اختصوا هبا عىل غريهم من 

األمم كم أثبتها هلم القرآن يف موضع واحد مل يتكرر.

*  *  *

)ں ڻ ڻ  )ڻ(، وقد جاءت يف قوله تعاىل:  الفريدة الثانية: 

»قوله  احللبي:  السمني  يقول  فارهني  معنـى  وفـي  ]الشعراء:149[،  ڻ(  ڻ 
ه، وقرئ  تعاىل: )ں ڻ ڻ ڻ ڻ(، أي: أرشين بطرين، واجلمع ُفرَّ

فارهني، وفرهني، فقيل: بمعنىاً نحو: )بار وبر(، وقيل: فارهني: حاذقني وفرهني: 

أرشين مرحني«)1(.

»ُقرئ )فرهني(  يقـول:  الشيخ صديق خـان  هلا  الذين عرضوا  املفرسين  ومن 

قال أبو عبيـد وغريه: ومها بمعنى واحد، والفره النشاط وشدة الفرح، وفرق بينهم 

أبو عبيد وغريه فقالوا: )ڻ( حاذقيـن بنحتها قاله ابن عباس، وقيل: متجربين، 

وقال  رشهني،  وقيل:  وغريه،  عباس  وابن  جماهد  قال  وبه  أرشين،  بطرين  وفرهني 

وقيل:  احلسن،  قال  وبه  آمنني،  ناعميـن  معجبيـن  قتادة:  وقال  كيسني،  الضحاك: 

فرحني قاله األخفش«)2(.

عمدة احلفاظ 267/3، ومقاييس اللغة 496/4، ومفردات الراغب392، ولسان العرب   )1(
) فره (.

 ،156/23 الغـيب  ومفـاتيح   ،277/13 األلويس  وتـفسري   ،41/7 البيان  فتـح   )2(
والقرطبي129/13، والتحرير والتنوير176/19 .
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والسؤال الذي يطرح نفسه اآلن ملاذا آثر الذكُر احلكيم هذه الفريدَة دون غريها 
من هذه األلفاظ ؟

أرى -واهلل أعلم- أن هلذه الفريدِة خصائَص فنية، وسمـات تعبريية ال توجد يف 
غريها من تلك األلفاظ منها:

الالت كلَّها؛ ألن املعنى أن ثمود كانوا ينحتون  - أهنا حتمل يف طيـاهتا هاتيك الدَّ
هذه  فـي  بيوهتم  وينحتون   - اآلية  هذه  من  يفهم  كم   - اجلبال  صخور  من  بيوهتم 
الصخور كمـا يف قوله تعاىل: )ٺ ٺ ٺ( حالة كوهنم حاذقني بأصول 
هذه الصنـعـة، أرشيـن بطـرين بتلك البنـايات، متـجربين مستعليـن فيها، معجبني 
فرحني بتشييدها ظانني أهنم آمنيـن ناعمني فيها، وال منافاة بني هذه املعاين وهذا ما 
: »وال منافاة بينها فإهنم كانوا يتخذون تلك البيوِت املنحوتة  أكد عليه ابُن كثري قائالاً
ا وعبثاًا من غري حاجٍة إىل سكناها، وكانوا حاذقني متقنيـن لنحتها  ا وبطراً يف اجلبال أرشاً
كم هو الشاهد من حاهلم ملن رأى منازهَلم«)1(، وال ينهُض لفٌظ آخـُر بتلك املـعاين 

كلِّها، فبان أن القرآن يصطفي اللفظة األدق يف املعنى، واألكثَر ثراء يف الداللة.

- ألُف املد يف )ڻ( وما فيـه من استطـالة بعد الفاء اللينة الناعمة، والراُء 
ثم غنُة  الرخيم اجلميِل،  الياء  املهموسة، وبعدها مد  اهلـاُء  ثم  َتكرار،  فيـها من  وما 
النون اللذيذِة الرائعة كل ذلك حيكي فراهة تلك األبنية واستطالتها وحسنها ومجاهلا، 

وتناغمها مع بعضها.

- يف جميء الفريدة عىل تلك الصياغة لفتة مجالية رائعة كم يرى بعض الباحثني 

تفسري ابن كثري 3/ 344 .  )1(
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حيث يقول: »يف التعبري باسم الفاعل )ڻ( إعجاز معنوي؛ ألن الفعل خيتلف 
معناه باختالف بابه، ففُره من باب كُرم معناه حذق، ومن باب فرح معناه أرش وبطر 

ا«)1(. كم فـي القاموس واسم الفاعل يدل عىل املعنيني مجيعاً

ا، وهذه  - هذه الفريـدة من األلفاظ الغريبـة الفصيحة التـي ال تستعمل كثرياً
ا  الغرابة تتالءم مع غرابة تلك األبنية املنحوتة يف صخور اجلبال، والتي تتطلب ُجهداً
، وهي تومئ إىل أن قوم ثمود قد تفردوا يف بنائهم  ا مضنياًا متواصالاً ا، وعمالاً شاقًّ خارقاً
ملساكنهم عىل تلك الصفة فهم يف فن العمرة قد تقدموا عىل قوم عاد ُخطوة لألمام، 
فعاٌد كانوا يبنون يف كل ريع آية يعبثون، ويتخذون مصانع لعلهم خيلـدون، أما هؤالِء 
ا وخيالء واستعالء فتفردوا بتلك السمة،  ا وبطراً فكانوا َينُْقُبون بيوهتم يف اجلبال أرشاً
واْخُتصوا هبا عمن سواهم، وهكذا ُتربُز الفريدُة املالمَح السلوكيَة لتلك القبيلة التي 

تفردوا هبا عن غريهم، وهذا من أهم ما تدل عليه الفرائد يف هذا املقام، واهلل أعلم.

*  *  *

ژ  )ژ  تعالـى:  قولـه  يف  ووردت  )َدْمَدَم(،  الثالثة:  الفريدة 
ڑ ڑ ک ک ک( ]الشمس:14[، وسياق الفـريدة حيفه الرسعة 
بني  مهلة  هناك  تكن  مل  وكأن  املتعاقبة،  الفاءات  توالـي  من  ذلك  نلمح  اخلاطفة 

التكذيب والعقر والدمدمة.

وقد ذكر اللغويون هلذه الفريدة دالالت عدة يقول السمني احللبي: »)ڑ 
الوسطى من جنس  فأبدل  العذاب، وأصله دمم  أطبق عليهم  أي:  ڑ ک( 

مع األنبياء يف القرآن 97 .   )1(
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الفاء، نحو: كفكف ومللم األصل كفف وملم، وهذا رأي الكوفيني يقال: دممت عىل 
الدمدمة:  وقيل:  عليه،  دمدمت  قلت  اإلطباق  كررت  فإذا  عليـه  أطبقت  اليشء: 
يف  دمدم  ومنـه  أخذهتـم،  التـي  اهلزة  صوت  حكاية  وقيل:  واإلزعاج،  اإلهالك 
كالمه ودمدمـت الثوب، ودممته: طليتـه بصبغ، والدمـام ما يطلـى به، وقال الفراء: 

الدمدمة والدمدام: اهلالك«)1(.

خان:  صديق  الشيخ  يقول  الفـريدة  معنى  يف  القول  أوعبوا  فقد  املفرسون  أما 
وحقيقة  العذاب،  عليهم  وأطبق  أهلكهـم  أي:  ک(،  ڑ  ڑ   («
عليه،  أطبقت  أي:  اليشء،  عىل  دمدمت  يقال:  وترديده  العذاب  تضعيف  الدمدمة 
ألبسها الشحم، والدمدمة إهالك  إذا  القرب، أي: أطبقه، وناقة مدمومة  ودمدم عليه 
إذا ألزقته باألرض  باستئصال كذا قال املؤرج. قال يف »الصحاح«: دمدمت اليشء 
وطحطحته، ودمدم اهلل عليهم أهلكهم، ودمدمت عىل امليـت الرتاب: سويته عليه. 
قال ابن األنباري: دمدم أي: غضب، والدمدمة: الكالم الذي يزعج الرجل، وقال 

ا«)2(. ا تاماً ابن األعرايب: دمدم: إذا عذب عذاباً

هي:  معان  عدة  )َدْمَدَم(  يف  أوردوا  واملفرسين  اللغويني  أن  يتضح  سبق  مما 
غضب -أطبق عليهم العـذاب- أهلك وأزعج -ألزقه باألرض وطحطحه- حكاية 
صوت اهلزة فأي هذه املعاين هو املراد؟ أرى -واهلل أعلم- أن من أرسار التعبري بتلك 

الفريدة:

عمدة احلفاظ 20/2 ـ 21، ومفردات الراغب 173، ولسان العرب ) دمدم ( .  )1(
فتح البيان 364/10، وتفسري األلويس 530/18، وانظر تفسري القرطبي 79/20، وفتح   )2(

القدير 450/5 .
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- أهنـا تشتمل عىل كل هذه املعاين السابقة، وال منافاة بيـن تلك املعاين مجيعها، 
ا، وثمود قد أطبق اهلل عليهم العذاب، وثمود  فثمود قد غضب اهلل عليهم غضباًا شديداً
قد أزعجهم اهلل، وأهلكهم بالصيحة، وثمود قد ألزقـهم اهلل باألرض، وطحطحهم؛ 
ألن هذا نتيـجة طبعية هلالكهم، وثمود أهلكهم اهلل بصاعقـة هلا هزة شديدة، وصوت 
العام  السياق  مع  تنسجم  وكلها  الدالالت،  تلك  بني  إذن  مناقضة  فال  قوي مدوي 
ا  ا وإعجازاً للقصة يف أي موضع حكى اهلل فيه عذاهبم، فبان أن يف هذه الفريدة إجيازاً
حيث محلت معاين كثرية، ودالالت غزيرة ال يمكن لغريها أن تقوم مقامها، وتلك 
سمة جلية يف الفرائد القرآنية حيث ُتعرب لفظة واحدة عن معاٍن كثرية، فيا لدقة هذا 

القرآن، وروعة لفظه ومجال نظمه، وإحكام تراكيبه.

- يف تركيب هذه الفريـدة من أربعة أحرف لطيفـة قرآنية دقيـقة ال تصدر إال من 
اخلبري العليم سبحانه؛ ألهنا تومئ إىل أن ثمود قد عذهبا اهلل  - بخالف من سبقها 
والطاغية(  والصاعقة -  والصيحة -  )الرجفة -  عة:  جُمَمَّ أشياء  بأربعة   - األمم  من 
اهلل  اختصهم  واحد  ليشء  شتى  مسميات  وهي  آية،  من  أكثر  يف  مذكور  هو  كم   )1(

 بذلـك دون غيـرهم من األمم، وهذا ينسجم مـع حـروف )َدْمَدَم( األربعة، 
وكأن كل حرف يشري إىل نوع من العـذاب، أو صفة من صفاته، أي: دمدم اهلل عليهم 

بالصيحة والرجفة والصاعقة والطاغية، ففي دمدم اختصار هلذه األربعة.

- يف التعبري هبـذه الفريدة داللة عىل تكرار العذاب وتضعيفه عليهم كم يفهم 
العذاب  تضعيف  الدمدمة  »حقيقة  القرطبي:  يقول  املفرسين  من  كثري  كالم  من 

املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ص 384 ـ 518 ـ 529 ـ 541 .   )1(
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وترديده«)1(، ويف هذا داللة عىل فظاعة العقاب وشناعة العذاب الذي نزل هبم.

طريق  عن  دمدم  لفظة  توحيه  »ما  ا:  أيضاً الفريدة  بتلك  التعبري  أرسار  ومن   -
جرسها وثقل نطقها عندما يرددها القارئ عىل لسانه، ويرتوى ويقف عندها كل مرة، 
فجرسها وصوهتا يدمدم كدمدمة الدبابات... إن قوة جرس دمدم يقوم وحده بتأدية 
املعنى؛ ألنه حيدث ثقالاً وضغطاًا داخل الفم، وحيمل نغمة هتز النفس. إن إحياءها يربز 

هول الصورة، وقوة اخلالق«)2(.

ومن هنا كان التعبري بدمدم أقوى وأبلغ من دمم، ومن دهدم)3( التي يقول بعض 
العلمء أهنـا مرادفـة هلا؛ ألن جرس الدال مع امليم أقوى من جرس الدال مع اهلاء، 

ومن هنا كان دمدم أوىف يف إيصال املعنى، وبيان قوة العذاب، وشدة إطباقه عليهم.

- هذه الفريدة تعكس تفرد موضعها يف القرآن، ويف تاريخ النبوة واإلنسانية عىل 
ا من أن الفرائد القرآنية ترمز إىل هذه األمور الثالثة كلها، أو اثنني  نحو ما قررنا سلفاً
منها، أو أمر واحد من هذه األمور الثالثة عىل األقل، يطرد هذا األمر يف مجيع الفرائد 
ال يتخلف ألبتة، وهذا من األرسار العامة للفرائد يف الذكر احلكيم، ثم تستقل كل 

فريدة بخصيصة، وملحة بيانية متيزها عم سواها، واهلل أعلم.

تفسري القرطبي 417/10 .  )1(
اإلعجاز الفنـي يف القرآن عمر السالمي 100ـ101، وانظر يف ظالل القرآن 3919/6.  )2(

املحرر الوجيز البن عطية 189/5، والبحر املحيـط 490/10، ولسان العـرب )دهدم(.   )3(
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املبحـث الرابع
أسرار التعبري بالفرائد يف قصة إبراهيم وإمساعيل ولوط )4(

عليهم السالم

وقصص هؤالء األنبياء تعدد ورودها يف القرآن الكريم مفصلة وجمملة يف كثري 
من مواضعه، وقد متيزت قصة أيب األنبياء إبراهيم  بأهنا وردت فـي سور مكيـة 
ومدنية، وباستعراض املواضع املختلفة هلذا القصص املبارك وجدهتا قد ضمت سبعة 
فرائد هي عىل ترتيب دراستها )يزفون - حنيذ - صكت - الروع - تفضحون - تله 

- للجبني(

ھ  )ھ  تعاىل:  قوله  مـن  )ھ(  األوىل:  بالفـريدة  احلديـث  ونبدأ 
ھ( ]الصافات:94[.

أدخلت احلديث عن الفرائد التي وردت يف قصة إسمعيل  هنا، ومل أجعلها يف مبحث   )4(
ا، وكذا احلال  خاص؛ ألهنا وردت خالل احلديث عن إبراهيم وإسمعيل عليهم السالم معاً
يف قصة لوط فقد ورد احلديث عن الفريدة الوحيدة خالل احلديث عن قصة إبراهيم املتصلة 

هبا. 
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ينحتون  قومه  وكان   ، إبراهيم  قوم  عىل  عائدٌة  )ھ(  يف  اجلمعة  واو 
ا، ولكنهم  ا وَتكراراً األصنام ثم يعبدوهنا من دون اهلل، وقد هناهم خليل اهلل  مراراً
عانـدوا واستكربوا، وجلوا يف طغياهنم يعمهون، فانتهز إبراهيم  فرصَة انشغاهلم 
بعيٍد هلم، وهم بعيٌد عن أصنامهم، وراغ عليها رضبـاًا باليمني، وحيـن عادوا فوجئوا 
بم حدث ألصنامهم فاستبد هبم الغيظ، واشتط هبم الغضب بعد أن عرفوا أنه هو، 

فجاءوا إليه مرسعني.

احللبي:  السمني  يقول  بمعنى يرسعون  )ھ(  أن  اللغويون عىل  أمجع  وقد 
إذا  ا  زفيفاً يزف  الظليم  زف  يقال:  يرسعون،  أي  ھ(  ھ  )ھ  تعاىل:  »قوله 
ابتدأ يف عدوه... وأصل الزفيف يف هبوب الريح، ورسعة النعام الذي خيلط طريانه 
بمشيه«)1(، ويف لسان العرب: »الزفيف هو رسعُة امليش مع تقارب َخطو وسكون، 

وقيل: هو أوُل َعْدِو النعامة وآِخُر مشيها«)2(.

يقول:  البيان  فتح  ففي  سبق  عم  املفرسين  لدى  )ھ(  معنى  خيتلف  ومل 
»)ھ ھ ھ( أي: أقبل إليه عبدة تلك األصنام يرسعون ملا علموا بم صنعه 
هبا فقالوا نحن نعبدها، وأنت تكرسها، و)ھ( يف حمل نصب عىل احلال من فاعل 
أقبلوا، قرأ اجلمهور بفتح الياء من زف الظليم يزف إذا عدا برسعة، وقرئ بضم الياء 

من أزف يزف أي دخل يف الزفيف أو حيملون غريهم عىل الزفيف«)3(.

عمدة احلفاظ 159/2، ومفردات الراغب  217.   )1(
لسان العرب )زفف(.  )2(

فتح البيان 112/8، وفتح القدير للشوكاين402/4، وتفسري الطربي74/23، وتفسري أيب   )3(
السعود 198/7، وتفسري األلويس 369/15، والتحرير والتنوير144/13 . 
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فإذا كان األمر كذلك فلمذا آثر الذكر احلكيم الفريدة )ھ( عىل يرسعون، 
وهي بمعناها كم يذهب اللغويون واملفرسون؟

البد أن تكون يف الفريدة معاٍن عديدٌة، وَدالالٌت كثريٌة ال توجد يف هذه اللفظة 
البديلة منها:

جليًّا،  ا  تصويراً إليه  إقباهلم  هيئة  تصوير  عىل  بحروفها  أقدُر  الفريدة  هذه  أن   -
الفـاِء املشددة املضمومِة، وما  املفتـوحِة ثم  الياء  الزاي املكسـورِة بعد  تأمْل صوت 
فيها من حفيـف وقوة وعنفوان جتدها حتكي القوة والتجرب والعنفوان الذي كان عليه 
عليه،  والغضب  احلقد  مراجل  من  نفوسهم  يف  يعتمل  كان  ما  وتربز  القوم،  هؤالء 
وأوفاه،  أتم تصوير  املعنى  وإيقاع أصواهتا هذا  فالفريدة صورت بجرس حروفها، 

وال يمكُن للفظة أخرى أن تصوره هبذه الرباعة الفائقة.

والقرآن احلكيـم يتأنق يف اختيار األلفاظ التي هي أقـدر عىل تصوير املواقف 
املختلفة ولو ذكرها مرة واحدة فحسب.

هيئة  تصوير  وهـو  )يرسعون(،  فـي  يوجد  ال  معنى  )ھ(  الفريدة  يف   -
الغيُظ  الطيش، واستبد هبـم  استخفهم  قد  إليـه مرسعني  القوم، وقد ساروا  هؤالء 
سريا يشبه سري الظليم املشهور باخلفـة والطيش وعدم األناة، ولو ُوضعْت أيُّ لفظٍة 
أخرى ملا استطاعـت أن تصـور هـذه الصورَة الدقيقَة هليئة قدومهم إليه يعتمـل يف 

نفوسهم الغضب، ويستكن فيها احلنق.

فكانت الفريدُة أوفـَق من غريها لسياق الكالم، يشهد بذلك قوُله تعاىل: )ڤ 
احلنق  مدى  عىل  يدل  مما  ]األنبياء:61[،  ڄ(  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 
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والغيـظ الذي أمل هبم عند قدومهم إليه، والذي صورته هذه الفريدة بَداللتِها تصويرا 
، وكسته قوة  ا، كم أضفت هذه الصورة االستعاريُة عىل األسلوب روعة ومجاالاً دقيقاً

ا وهباء. ورونقاً

- غرابُة هذه الفريدِة وندرهُتا يف االستعمل تتالءم مع غرابة ترصف هؤالء القوم، 
وقلِة عقوهلم، وسخافـِة أحالمهم؛ إذ كانوا يعبدون ما ينحتونه بأيدهيم، ويصنعونـه 
عنهم  حكى  الذين  الوحيدون  هم  إبراهيم   قـوم  أن  ذلك  عىل  يـدل  بأنفسهـم 
ا- أهنم يعبدون ما ينحتون يف قوله تعاىل: )ے ۓ ۓ ڭ(  القرآن -مستنكراً
]الصافات:95[ بمعنـى أهنم كانوا يشكلوهنا بأيدهيم، وهم أخرب الناس بعدم قيمتها 

وأمهيتها، وأهنا ال تضـر وال تنفع، وهذا - ال شك - مسلك عجيب غريب.

- تومئ هذه الفريدُة إىل تفرد موضعها يف الذكر احلكيم فلم ترد يف هذا السياق 
بفصها ونصها إال يف هذا املوضع فحسب، واهلل أعلم.

*  *  *

ڭ  )ڭ  تعالـى:  قوله  فـي  وردت  وقد  )ې(،  الثانية:  الفريدة 
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې( ]هود:69[.

، وشدة إكرامه، وحسن وفادته لضيوفه  فاآلية حتكـي عن مبلغ جود إبراهيم 
من املالئكة الذين مل يعرفهم يف بادئ األمر.

و)ې( فعيل كجريح بمعنى مفعول، يقول السمني احللبي: »قوله تعاىل: 
ْضف وهي احلجارة املحمـاة ُيشوى  )ې ې(، أي: حمنوذ بمعنى مشوي بالرَّ
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من  وهو  اللزوجة،  عنه  لتسيل  وذلك  حجرين  بني   ُّ اليشَّ هو  وقيل:  اللحم،  عليـها 
اجلـالل  عليه  ظاهرت  ثم  شوطني  أو  شوطاًا  استحرضته  إذا  أحنذه  الفرس  حنذت 

ليعرق«)1(.

ومل خيتلف األمر لدى املفرسين، يقول القرطبي: ») ې( مشوي، وقيل: 
ا،  هو املشوي بحر احلجارة من غيـر أن متسه النار، يقال: حنذت الشاة أحنذها حنذاً

أي: شويتها، وجعلت فوقها حجارة حممة لتنضجها فهي حنيذ«)2(.

ا -ومادته مذكورة يف  مما سبق يتضح أن الفريدة بمعنى مشوي فلَم مل يذكر مشويًّ
القرآن- واصطفى )ې(؟

البد أن يكون وراء االصطفاء أسباب منها:

- أن يف )ې( معنى ال يوجـد يف مشـوي؛ ألن احلنيـذ كم يقول اللغويون 
أنظف  وهو  النار،  متسه  أن  دون  املحمة  باحلجارة  اللحم  اشتواء  هو  واملفرسون: 
ا فإنه ال يدل عىل  وأحسن وأجود أنواع اليشء)3(، وألذه طعماً بخالف ما لو قال مشوياً
ا عديدة وكثرية، فكانت هذه الفريدة أوىف داللة عىل  تلك اهليئة بعينها؛ ألن لليشِّ ُطُرقاً

عمدة احلفاظ 528/1، ومفردات الراغب 133، وخمتار الصحاح 66، والقاموس املحيط   )1(
424/1، وبصائر ذوي التمييز للفريوز آبادي 505/2، واإلعجاز البياين للقرآن ومسائل 

ابن األزرق 529 ـ 530 . 
تفسري القرطبي 63/9، وانظر تفسري ابن كثري 2/ 451ـ 236/4، وفتح القدير510/2،   )2(

والقصص القرآين إحياؤه ونفحاته 136 .
 ،6554/11 الشعراوي  تفسري  معه  وانظر   ،18 للشعراوي  واملرسلني  األنبياء  قصص   )3(

وتفسري املنار 106/11 . 
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املطلوب، وال يصح وضع غريها مكاهنا، عالوة عىل أهنا دون غريها عكست احلالة 
ا  ا معروفاً أمراً الطريقة كان  بتلك  اللحم  الزمان، وأبانت أن شواء  االجتمعية يف هذا 

ا، واهلل أعلم. مشهوراً

 - - يف اختيـار الفريدة )ې( دون مشوي -وهـي أشهر وأكثر استعمالاً
داللة عىل تفرد هذا احلدث بعينه يف تاريخ األنبياء قاطبة، فلم يرد يف الذكر احلكيم 
املالئكة زرافات، وهو ال  إليه  اخلليل  حرضت  األنبياء غيـر  آخر من  ا  أحداً أن 
يعرفهم، ومل يلبث مـن شدة جوده وعظيم كرمه أنُ حيرض يف أرسع وقت ممكن ِعْجالاً 
ا يف  ا وحيداً ا قبل أن يسأهلم عن شأهنم وأسمئهم، فلم كان هذا املوقف فريداً فتيًّا مشويًّ
تاريخ األنبياء بل يف تاريخ اإلنسانية مجعاء استحق أن يعرب عنه بلفظة فريدة وحيدة 
»إن  القرطبي:  قال  ثم  ومن  واإلنسانية  النبوة  تاريخ  يف  املوقف  هذا  تفرد  لتعكس 

إبراهيم  هو أول من أضاف«)1(.

؛  إبراهيم  اهلل  نبي  يف  املتفرد  املتناهي  الكرم  إىل  -بجالء-  الفريدة  تشري   -
بدليل أنه مل يقل: )فجاء بشاة حنيذ( بل قال: بعجٍل لبيان أنه ملبلغ كرمه أتى بأكثر مما 
ا نحيالاً هزيالاً بل اصطفى - من  حيتاجونه يف أكلهم، كم أنه مل يقدم هلم عجالاً ضعيفاً
عليه يف  التنكري يف عجٍل، وكم نص  مفهوم  كم هو  فتيًّا سميناًا  ماله - عجالاً  كرائم 
آية أخرى يف قوله: )ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( ]الذاريات:26[، وهكذا أومأت 

الفريدة إىل تفرده يف كرمه، ومبالغته يف حسن وفادته لضيوفه، واهلل أعلم.

*  *  *

تفسري القرطبي 63/9، والتحرير والتنوير358/26 .   )1(
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)يئ جب حب خب  تعاىل:  قولـه  )مب(، ووردت يف  الثالثة:  الفـريدة 
فعل  رد  عن  حيكي  اآلية  وسياق  ]الذريات:29[،  حت(  جت  يب  ىب  مب 

 ، عليماً ا  ولداً ستنجب  أهنا  املالئكة  بشارة  سمعها  عقب  السالم  عليها  سارة  السيدة 
ا  فأخذها الدهش واستوىل عليها العجب، ولطمـت خدها تعجبـاًا واستغـراباًا الرفضاً

ا؛ ألهنا كانت عقيماً ال تنجب. وإنكاراً

ْت( بمعنى: لطمت، ورضبت. وقد أمجع اللغويون عىل أن الفريدة )َصكَّ

يقول السمني احللبي: »قوله تعاىل: )مب ىب( أي: لطمته، ويقال: إنه 
رضب الوجه بأطراف األصابع تفعله النساء«)1(.

وقد اتفقت كلمة املفرسين حول هذه اللفظة مع اللغويني يقول الشيخ صـديـق 
خان: »)مب ىب( أي: ضـربت بيدها مبسوطة عىل وجهها كم جرت بذلك 
جبينها  فرضبت  أصابعها  مجعت  والكلبي:  مقاتل  قال  التعجب،  عند  النساء  عادة 
تعجباًا، ومعنى الصك رضب اليشء باليشء العريض يقال: صكه أي: رضبه، وقال 

ابن عباس: يف رصة يف صيحة فصكت: لطمت«)2(.

إذن ملَ مَلْ يقل: لطمت أو رضبت، ومادة الثانية موجودة يف القرآن؟

اجلواب: أن يف هذه الفريدة سمت عديدة ال توجد فيم يقارهبا منها:

للحـدث بحروفها، وإيقـاع أصواهتا،  فيها تصـوير واضح  ْت(  )َصكَّ أن   -
التي  الشديدة  املجهورة  الكاف  جرس  ثم  صفري،  من  فيه  وما  الصاد،  صوت  تأمل 

عمدة احلفاظ 401/2، واملصباح املنري 132، وخمتار الصحاح 154 .   )1(
فتح البيان 125/9، وتفسري األلويس 69/17، والتحرير والتنوير 360/26.  )2(
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زادهتا الشدة التـي فوقها قوة وشدة، كل ذلك حيكي صوت وقع اليد عىل اخلد بعنف 
وشدة، ولو قال: رضبت، أو لطمت ملا أوحت حروفهم بذلك، واهلل أعلم.

ْت( أوىف بالداللة عىل املطلـوب؛ ألن معناها رضب الوجه  - ومنها أن )َصكَّ
حيدث  عندما  ومرص  عرص  كل  يف  النساء  لدى  معروفة  عادة  وهذه  مبسوطة،  باليد 
ألباهبن، ويفزعهـن، ولو قال رضبت ملا أفادت هذا املعنى بدقة؛  هلـن حادث ُيطريِّ 
اللطم  أن  كم  به،  ُيرضب  آخر  يشء  وبأي  باليد،  الرضب  يشمل  أعم  الرضب  ألن 
-وإن كان رصحيا يف الرضب باليـد عىل الوجه- يستخدم فـي سياقات احلزن والوله 
وعدم الرضوخ للقدر، وقد هني عن ذلـك يف األحاديث الصحيحة، فظهـر أن تلك 

الفريـدة هي األحق هبذا املوضع، وال يمكن لغريها أن حيل حملها.

- تتسق هذه الفريدة -دون غريها- مع السياق أتم اتساق، تأمل قوله: )يئ( 
وما فيه من إقبال املندهش املتعجب املستغرب، ثم أنعم النظر يف قوهلا: )حب خب(، 
أي: يف صيحة وجلبة متعجبة مما سمعت، ومدى االنسجام بني إيقاع حرف الصاد هنا 
مع حرف الصاد يف قوله: )مب( كل ذلك تعاون عىل إبراز احلالة الشعورية التي 

كانت عليها السيدة سارة، وجعل الفريدة تتجاوب مع سياقها أتم جتاوب.

يوم  وحتى  كانت  مذ  قاطبة  اإلنسانية  تاريخ  فريدة يف  الفريدة حالة  تعكس   -
القيامة؛ ألن إنجاب السيدة سارة يف مثل هذا السن كان مـن قبيل املعجزة اإلهلية عىل 
ا عن تلك احلالة  ها لوجهها تعبرياً غري ما جرت به نواميس اهلل يف خلقـه، فكان صكُّ
العجيبة الغريبة يف تاريخ البرشية كم أهنا حالة فريدة يف تاريخ األنبياء؛ إذ مل حتـدث 
لزوج نبي قبل اخلليل وبعده، وال يشبهها - من ناحية أخرى - إال حالة زكريا  



- 77 -

كم سيأيت يف موضعه، واهلل أعلم.

*  *  *

)ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  )ڄ( وجاءت يف قوله تعاىل:  الفريدة الرابعة: 
ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( ]هود:74[.

وسياق تلك الفـريدة ينبئ عن الدهشة التي أملت بخليل اهلل إبراهيم  بعد 
سمعه برشى إنجاب إسحاق، ثم بعدما ذهب عنه الروع أقبل عىل املالئكة جيادهلم 

يف عذاب قوم لوط.

ويرى اللغويـون أن هذه الفريدة بمعنى الفزع يقول السميـن احللبي: »قوله   

تعاىل: )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ( هو الفزع ويف احلديث لن تراعوا، وأصله إصابة 

وع النفس واخللد«)1(. الروع بالضم، والرُّ

وهذا هو املعنى الذي ورد يف كتب التفسري لتلك اللفظة، ولكن مع زيادة اخلوف، 

يقول الشيخ صديق خان: ») ڄ( أي: اخليفة التـي أوجسها يف نفسه يقال: ارتاع 

مـن كذا إذا خاف، قال جماهد: الروع الفرق وهو اخلوف، وقيل: الفزع«)2(.

مما مىض يتضح أن املعاجم وكتب التفسري ذكـرت أن الروع بمعنى الفزع، فلمذا 

آثر الذكر احلكيم هذه الفريدة، والفزع ُذكر يف القرآن يف كثري من املواضع؟

عمدة احلفاظ 143/2، ومفردات الراغب 221، وخمتار الصحاح 110ـ 111، واملصباح   )1(
املنري 94، ولسان العرب ) روع ( . 

املحيط  والبحر   ،369/4 والقرطبي   ،699/7 األلويس  وتفسري   ،380/4 البيان  فتح   )2(
185/6، وجماز القرآن أليب عبيدة 293/1 .
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أرى واهلل أعلم أن للتعبري هبذه الفريدة أرسارا مجة منها:

- أن الروع وإن كان يشتمل عىل الفزع إال أنه فـزع فيه ثبات ووقار واطمئنان 
، فهو فزع داخيل حتس به النفس، ويشعر به  ورباطة جأش كم يليـق بخليل اهلل 
وع بضم الراء -كم سبق-  القلب، وال يظهـر عىل قسمت الوجه، يؤكد هذا أن الرُّ
بمعنى القلب والنفس فالفريدة تشري إىل أن إبراهيم  قد اندهش وتلك الدهشة 
ا لكن مفاجأة واستغراباًا ألن  ا واستبعاداً كان مكمنها النفس الطاهرة النقيـة ال رفضاً

ينجب، وهو شيخ كبري مثلم قالت سارة عليها السالم: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ( ]هود:72[.

، وأبان عن أنه كان  فالروع دون غريه هو الذي أبرز بجالء حالة خليل اهلل 
الوجه، وهذا هو  السيدة سارة من صك  ا داخليـًّا ال خارجيًّا مثلم ظهر عىل  ارتياعاً
الفارق بني فطرة الرجل، وفطرة املرأة حينم يتلقيان نبأ عجيباًا غريباًا، وشتان بني رد 
حتل  أن  املعنى-  يف  الفريدة  قاربت  -مهم  أخرى  لفظة  تصلح  ولن  منهم،  كل  فعل 

حملها؛ ألهنا لن تكشف عن هذه الفروق الدقيقة التي أومأنا إليها، واهلل أعلم.

- هذه الفريدة أشد اتصاالاً بمقام الكالم؛ ألن املقام مقام تعجـب وفرح ومرسة 
ال مقام استنكار وحزن وخوف وفزع، ومن ثم مل يستبد به الروع وقتاًا طويالاً بل حل 
بنفسه هنيهة ثم ذهب كم هو مدلول قوله تعاىل: )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ(، ويف 
ا ذاهباًا عن إبراهيم دون رجعة،  هذا تصويـر بديع حيث جسد الروع وجعله شخصاً

 . ، وكسا العبارة هباء وكمالاً وقد أضفى هذا التجسيد عىل الفريدة مجاالاً

بني  التطابق  بمعنى  الرتادف  أن  للشك  جماالاً  يدع  بم ال  الفريدة  هذه  تثبت   -  
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أن  الكريم، وجيب  القرآن  ألبتة يف  املعنى ال يوجد  لفظتني خمتلفتني يف كل جزئيات 
يكون هذا بدهية مسلمة كم أثبت هذا البحث يف هذه الفريدة وغريها، أما الرتادف 
املعنى ثم اختصاص كل لفظة بجزئية وهوية معينة فهذا  بمعنى االشرتاك يف أصل 
بني  تطابق  القرآن  يف  يوجد  ال  ثم  ومن  وإنكاره.  جحده  عاقل  يسطيع  وال  موجود 
لفظني من شتى اجلهات، بل فيه ترادف باملعنى السابق، وهو اشرتاك لفظني يف أصل 

املعنى ثم خيتص كل لفظ بسمة ال توجد يف نظريه، واهلل أعلم.

*  *  *

الفريدة اخلامسة: )ۈئ( وقد وردت يف قوله تعاىل: )ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ( ]احلجر:68[.

وهذه الفريدة متصلة بم قبلها أشد اتصال؛ ألن إبراهيم  ملا ذهب عنه الروع 
أخذ جيادل املالئكة يف مصري قوم لوط، وكانت املالئكة ذاهبة للقضاء عليهم جزاء 
ا ملا يرتكبونه من جرم شنيع، وفعل وضيع، وحينم وصلت رسل اهلل إىل مدينة  وفاقاً
القرية  أهل  فعلم  لوط   اهلل  نبي  نزلوا ضيوفاًا عىل  الضالة  الفئة  سدوم حمل هذه 
ا يف غاية احلسن، وهناية اجلمل، ووقع يف خاطرهم  ا مرداً بمقدمهم، وهم يظنوهنم شباباً
يف  بالغنيمة  مستبرشين  لوط  إلـى  فجـروا  له  مثيـل  ال  ثمني  صيد  عىل  عثروا  أهنم 
زعمهم فصدهم عن بغيتهم، وطلب منهم عدم فضيحته يف ضيفه، وإحلاق العار به، 
هذا هو سياق الفـريدة، فبنا نكشف عن معناها، ورس ورودها وحيدة مادة وصيغة.

أي  ۈئ(  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  )ۇئ  تعاىل:  »قوله  احللبي:  السمني  يقول   
تظهروا يل الفضيحة، وأصل الفضح بيان اليشء وكشفه، والفضيحة ما ُيستحى من 
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إظهاره، ومنـه فضح الصبح أي: ظهر ضوؤه«)1(.

ويف خمتار الصحاح: »فضحه فافتضح، أي: كشف مساويه وبابه قطع، واالسم 
الفضيحة«)2(.

ا  فضحاً وفضحته  فضائح.  واجلمع  العيب،  »الفضيحة:  املنري:  املصباح  ويف 
الدعاء: ال تفضحنا بني خلقك، أي: استـر عيوبنا، وال  من باب نفع: كشفته، ويف 

تكشفهـا، وجيوز أن يكون املعنى اعصمنا حتى ال نعيص فنستحق الكشف«)3(.

اليشء  بيان  وهي  متقاربة،  كلها  للفضيحة  معايَن  اللغويون  أورد  قد  ترى  كم 
وكشفه، أو ما يستحى من إظهـاره، وكشـف املساوئ والعيوب.

وقد ترددت تلك املعاين يف كتب التفسري:

فضيحة:  يفضحه  فضحه  يقال:  ۈئ(،  ۈئ   (« خان:  صديق  الشيخ  يقول 
فافتضح أي كشف  املختار: فضحه  بإظهاره، ويف  العار  يلزمه  أمره ما  إذا أظهر من 
ال  واملعنى:  بضمتني،  ا  أيضاً والفضوح  الفضيحة،  واالسم  قطع،  وبابه  مساويه، 
نزل  فيعلمـون أين عاجز عن محاية من  بالفاحشة  بتعرضكم هلم  تفضحوين عندهم 
يب، أو ال تفضحوين بفضيحـة ضيفـي؛ فإن من فعل ما يفضح الضيـف فقـد فعل ما 

يفضح املضيف«)4(.

عمدة احلفاظ 279/3 .   )1(
خمتار الصحاح 212 .  )2(
املصباح املنري 181 .   )3(

فتح البيان 197/5، وانظر مفاتيـح الغيب 445/18، وتفسيـر اجلمل 551/2، واأللويس   )4(
 . 226/9
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ويبقى أن نتساءل مل آثر القرآن تلك اللفظة؟

أرى -واهلل أعلم- أن لذلك أسبابا عديدة منها:

ا بيِّناًا؛ ألنك إن قارنت بينها وبني تلك الدالالت  ا واختصاراً - أن يف الفريدة إجيازاً
الذكر  أهداف  من  هدف  واإلجياز  وأخرص،  أوجز  الفريدة  جتد  العلمء  ذكرها  التي 
من  وهو رس  أساليبه،  وتكوين  عبارته  بناء  يف  أغراضه  من  أصيل  وغرض  احلكيم، 

أرسار إعجازه.

فهي  املتقاربة  األلفـاظ  هذه  داللة  عىل  زائد  معنى  )ۈئ(  الفريدة  يف   -
تعني الكشف عن املساوئ القبيحة التي جيب سرتها، وحماولة إخفائها، وهم يريدون 
كشفها، وهذه األلفاظ ليست نصا يف تلك الداللة، ولن تقدر لفظة أخرى من هذه 

األلفاظ التي بمعناها عىل القيام بدورها، واحتالل مكاهنا.

- هذه الفريدة من أوضح ما يكون يف أن ذكر الفرائد يف القرآن يرمز - كم أرشنا 
سابقا - إما ملوضع فريـد وحيد مذكور يف القرآن، أو حلالة فريدة حدثت يف تاريخ 
ذلك  عىل  يدل  اإلنسانية،  تاريخ  يف  مسبوق  غري  عجيـب  غريب  لوضع  أو  النبي، 

)ۆ  املرذولة:  والبوهيميـة  املشينة،  االرتكاسة  تلك  وصف  يف  تعاىل  قوله  هنا 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]األعراف:80[ أي: أهنم كانوا هم أول 

من ارتكبها وأوجدها يف هذه األرض الطاهرة من رجسهم.

ومن هنا قلنا إن تلك اللفظة بالنظر إىل وجودها فريدة وحيدة يف تلك القصة 
القوم  استباق هؤالء  إىل  بالطبع-  توحي -من طرف خفي، وليس هذا من داللتها 
وال  سبقهم،  من  علـى  هبا  تفردوا  وأهنم  النكراء،  واجلريمة  الشنعاء،  الفعلة  بتلك 
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العـام  السياق  لنا من طريـق استصحاب  بدا  إليه؛ ألنه  فيم ذهبنا  تكلف وال جتاوز 
للقصة حمل الدراسة واهلل أعلم.

- اتساق هذه الفريدة -دون غريها- مع سياقها أتم اتسـاق، انظر إىل التوافق 
يف حريف الضاد يف الفريدة، وبني قوله: )ۆئ(، ثم التشاكل يف رؤوس اآلي بني 
ليست  األمور  وهذه  )ۇ(،  بعدها  وما  )وئ(،  قبلها  وما  الفريدة، 
التناسب  عىل  مبنية  هي  إنم  وكال-  -حاشا  واحللية  للزينة  ا  قصداً شكليـة  أغراضا 
والرتابط بني ألفاظ الذكر احلكيم. فكل لفظـة فيه هلا مع صاحبتها مقام، وكل كلمة 

تنادي عىل جاراهتا، وتأبى أن يأيت غريها مكاهنا، وهذا سـر آخر من أرسار إعجازه.

االستمرار  إلفادة  املضارع  صيغة  عىل  وردت  أهنا  ا  أيضاً الفريدة  مجال  ومن   -

التجددي، أي: فال تتجدد فضيحتي عرب الزمان جيالاً بعد جيل إن أنتم اعتديتم عىل 

ما  أحسن  عىل  دورها  الفريدة  أدت  وهكذا  بمحرضي،  سرتهم  وكشفتم  ضيويف، 

يكون مادة وصيغة، واهلل أعلم.

*  *  *

)ٱ  ا يف قوله تعاىل:  )ٻ ٻ(، وجاءتا معاً الفريدة السادسة والسابعة: 

ٻ ٻ ٻ( ]الصافات:103[.

اهلل  نبي  من  الكامل  واإلذعان  املطلق،  اإليمن  موقف  حتكي  الكريمة  واآلية 

إسمعيل  -وهو صغري- ألبيـه حيـن أخربه عن رؤية ذبحه يف املنام، وقد ذكر 

اللغويون فـي معنى هاتيـن الفريدتني عدة آراء تتلخص فيم ييل:
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سهم  مثل  تالل  واجلمع  معروف،  »التل  املنري:  املصباح  يف  الفيومي  يقـول 
وسهام، وتله تال من باب قتل: رصعه، ومنه قيل للرمح: متل بكرس امليم«)1(.

ويف مفردات الراغب: »أصل التل: املكان املرتفع، والتليل العنق، وتله للجبني: 

أسقطه علـى التل، كقولك: تربه أسقطه عىل الرتاب«)2(.

جانبا  ومها  اجلبينني  واحد  »اجلبني  احللبي:  السمني  يقول  اجلبني  معنى  ويف 

اجلبهة«)3(.

وهذه املعاين للتل واجلبني ترددت يف كتب التفسري يقول الشيخ صديق خان: 

») ٻ ٻ(، أي: رصعه وأسقطه عىل شقه، وقيل هو الرمي بقوة، وأصله من 

العنق أي: رماه عىل عنقه، ثم  التليل وهو  التل وهو املكان املرتفع أو من  رماه عىل 

قيل لكل إسقاٍط وإن مل يكن عىل تل وال عنق... واملراد أنه أضجعه عىل جبينه عىل 

األرض ويف املصباح: اجلبني ناحية اجلبهة من حماذاة النزعة إىل الصدغ، ومها جبينان 

عـن يمني اجلبهة وشمهلا، قـاله األزهـري وابن فارس، وغريهم فتكون اجلبهة بيـن 

جبينني«)4(.

وإيثار القرآن هلاتني الفريدتني - دون غريمها - يعود ألرسار عديدة منها:

املصباح املنري30 .  )1(
مفردات الراغب 71، وعمدة احلفاظ 305/1 ـ 306 .  )2(

عمدة احلفاظ 350/1، ومفردات الراغب 85 .   )3(
والتنوير153/23،  والتـحرير   ،380/15 األلويس  وتفسري   ،119/8 البيـان  فتح   )4(

واإلعجاز اللغوي يف القصة القرآنية 320 . 
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وألقاه عىل خده  بمعنـى رصعه،  لِْلَجبنِِي(  ُه  )َتلَّ اإلجياز واالختصار؛ ألن   -
أخرص  لِْلَجبنِِي(  ُه  )َتلَّ قوله:  أن  ِمرية يف  لذبحه، وال  استعدادا  األيرس  أو  األيمن، 

وأوجز من ذلك كم هو واضح.

ا من ألقاه وأسقطه ورصعه  ا وأشد تصويراً ُه( أقوى تعبرياً - كم أن الفريدة )َتلَّ
املنتصبة  إسمعيل   هيئة  بدقة  تصور  ألهنـا  واملفرسون؛  اللغويـون  فرسه  كم 
الشاخمة، وهي تسقط عىل األرض طواعية رضا بأمر ربه وأبيه، كم أن لفظة اجلبني 
أكثر دقة ألن الشخص الذي يكون عىل تلك اهليئة ال بد وأن ُيلقى عىل أحد جنبيه 
فيكون أحد جبينيه عىل األرض فاختار اجلبني عىل اجلبهة )1( هلذا السبب، فبان من 
ذلك أن الذكر احلكيم يصطفي ألفاظه بدقة متناهية، وإحكام شديد بلغ احلد، وفاق 

الوصف.

- هاتان الفريدتان ترمزان إىل عدة أمور فريدة: تفرد موضعهم يف القرآن إذ مل 
يرد احلديث عن هذا األمر إال يف سورة الصافات فحسب. األمر اإلهلي خلليل اهلل 
إبراهيم بذبح ابنه إسمعيل الوحيد آنذاك هو أمر فريد وحيد مل حيدث قط يف تاريخ 

الكـون كله ألي نبـي أو أي إنسان آخر)2(.

استجابة خليل اهلل إبراهيم -وهو شيخ كبري- هلذا األمر اإلهلي املنامي ينم عن 

ا، وجاءت يف القرآن مرة واحدة جمموعة، وسوف نعرض هلا يف اجلزء  اجلبهة من الفرائد أيضاً  )1(
الثاين من هذه الدراسة إن شاء اهلل تعاىل. 

أما عبد املطلب جد الرسول × حني أراد أن يذبح ابنه عبد اهلل والد الرسول فلم يكن هذا   )2(
ا لألصنام فوقعت  تقـرباً ا  ليذبحن واحداً أوالد  أنجب عرشة  إن  نذره  ا  نذراً بل  اهلل  ا من  أمراً

القرعة عىل عبد اهلل والقصة معروفة، وبني املوقفني فرق شاسع. 
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تفرده هبذا االبتالء، وتفرده يف االستجابة املطلقة دون تردد، أو مراجعة، أو وجل بل 
، وهكذا يكون األنبياء أويل العزم من  استسالم كامل، وجلـد شديد ألمر املوىل 

الرسل.

واألعجب من ذلك كله اإلذعان الكامـل، والطاعة التامة بكل رضا وحمبة من 
نبي اهلل إسمعيل  لرؤية أبيه بذبحه - وهو ما يزال بعد يف ريعان الصبا - كم قالت 

اآلية )ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب 
يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث( ]الصافات:102[.

قال  بل  يرتدد  أو  يتململ  مل  نسيجا وحده  االستجابة  فـي هذه  إسمعيل  فكان 
يث(،  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  )يب  واضحـة:  حاسمـة  بصيغـة 

وهو كم يقال: الولد رس أبيه يف الطاعة واإلذعان ألمر اهلل.

هذه املواقف الفريدة كلها أومأت إليها هاتان الفريدتان اللتان يكتنفهم التفرد 
أينم نظرت وتأملت يف داللتهم، وما ترمزان إليه كم يبدو بجالء، واهلل أعلم.





- 87 -

املبحث اخلامس
أسراُر التعبري بالفرائد يف قصة يوُسَف 

املراحل  حتكي  واحدة)1(  سورة  يف  كاملـة  بورودها  القصة  تلك  متيـزت  وقد 
. املختلفة، واألطوار املتعاقبة يف حياة الصديق 

وقد وردت يف تلك القصة املباركـة ثالَث عرشَة فريدةاً هي: )اطرحوه - يرتع 
- دراهـم - الزاهديـن - غلقـت - هيت - شغفها - خبزا - حصحص - نمري - 

صواع - تفتأ - تفندون(.

وسوف نعرض هلا حسب ترتيبها السابق فنقول وباهلل التوفيق:

الفـريدة األوىل: )ڳ(، وجاءت يف قوله تعالـى: )ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ( ]يوسف:9[.

ويف هذا داللة واضحة عىل املقدرة اإلهلية يف اإلتيان بالقصة القرآنية عىل أي وجه منجمة يف   )1(
سور عديدة، أو كاملة يف سورة واحدة. 
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وابعدوه،  ألقوه،  بمعنى  )ڳ(  أن  عىل  واملفرسون  اللغويون  أمجع  وقد 
وارموه.

اإللقاء  الطرح  ڱ(  ڳ  )ڳ  تعاىل:  »قوله  يقول:  احلفاظ  عمدة  ففي 

واإلبعاد، والطروح املكان البعيد، يقال رأيته من طرح أي من بعد، ويكون االطراح 

غالبا إلقاء اليشء غري معتد به«)1(.

وهذه املعاين السابقة هي التي أتت عىل ألسنة املفرسين، يقول العالمة األلـويس: 

بن  عروة  قول  ومنه  أبعدته،  اليشء  طـرحت  ويقال  وإلقاؤه،  اليشء،  رمي  »الطرح 

الورد:

ا  **  ِمَن امْلَاِل َيْطَرْح َنْفَسُه ُكلَّ َمْطَرِح َوَمْن َيُك ِمْثيِل َذا ِعَياٍل َوُمْقرِتاً

... وحاصل املعنى: اقتلوه أوغربوه؛ فإن التغريب كالقتل يف حصول املقصود 

ين فإن الغربة كربة أية كربة«)2(. مع السالمة من إثمه، ولعمري لقد ذكروا أمرين ُمرَّ

القرآن فلمذا  الرمي واإللقاء واإلبعاد كلها مستعملة يف  الثالثة  وهذه األلفاظ 

تركها، وأتى بلفظة ال نظري هلا؟

البد إذن أن يكون يف الطرح أرسار ال توجد يف أيٍّ من هذه األلفاظ منها:

- أن الطرح يضم يف جعبته املعاين السابقة كلها، ويزيد كم يرى السمني معنى 
عدم االعتداد، وقلة املباالة باملطروح، وأنه ال فائدة منه وال حاجة إليه، وهذا ما كان 

عمدة احلفاظ 459/2، ومفردات الراغب 311، واملصباح املنري 140 .  )1(
تفسري األلويس 113/8، وفتح البيان 440/4، وتفسري املنار 216/12 .   )2(
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قد  يوسف  علـى  حقـدهم  أن  إبرازها  عىل  عالوة  يوسف،  إخوة  نفوس  يف  يعتمل 
ا جمهولة  تسلل إىل جوامع قلوهبم، ودخائل نفوسهم؛ بدليل تنكري )ڱ( أي: أرضاً

. منكورة ال يعرفها أحد، وال جيد للخالص منها سبيالاً

وهذه املعاين ال تتأتى يف هذه األلفاظ بالدرجة والقوة نفسها، بل قـد ال تتأتى 
فيها ألبتة، ومن يراجع سيـاقات األلفاظ السابقة يف القرآن الكريـم جيدها ال حتمـل 
شيئا مـن املعاين التي أرشنا إليها، فاتضح أن الفريدة أكثر ثراء، وأوفق يف الداللة عىل 

املعنى املراد.

أوال  فكروا  ألهنم  يوسف؛  إخوة  طباع  وغرابة  قساوة  عن  الفريدة  تكشف   -
ا، ولكنهم خشوا افتضاح أمرهم، فعدلوا إلـى فكرة اطِّراحه  بقتله قتالاً رصحياًا مبارشاً
يف الصحراء الشاسعة التـي تفيض به إىل املوت املحقق غالباًا، ثم مل يلبثوا أن اتفقوا 
عىل إلقائه يف غيابات اجلب وهذه السلوكيات املشينة تعد غريبة؛ ألهنا صدرت من 
أناس تربوا يف بيت النبوة القائم عىل النقاء والصفاء واملحبة، ولكن طبائعهم املمقوتة 

مل تتأثر هبذا العبق اإليمين، فكـان هنجهم هـذا من األمور الفريدة العجيبة الغريبة.

- ترمز هذه الفريدة إىل تفرد موقعها يف القرآن إذ مل يتكرر االطراح يف األرض يف 
ا انفـراد  غري هذه السورة، كم ترمز إىل تفرد هذه احلالة يف تاريخ األنبياء، وتعكس أيضاً

هذه احلالة عىل تلك اهليئة يف تاريخ اإلنسانية الطويل، واهلل أعلم.

*  *  *
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الفريدة الثانية: )ې(، وقد وردت يف قولـه تعالـى: )ۉ ې ې ې 
ې ى ى ائ( ]يوسف:12[.

بعدما أمجع إخوة يوسف عىل إلقائه يف غيابات اجلب رشعوا يف تنفيذ خمططهم 
باحليلة واملكيدة، وحماولة كسب ود أبيهم بمعسول الكالم ليوافق عىل خروج يوسف 

معهـم، وهذا ما يرشد إليه سياق تلك الفريدة.

ينشط  بمعنى:  والثاين  البهائم،  أكل  األول:  معنيان:  هلا  )ې(  والفريدة: 
وينعم ويلهو كم يقول اللغويون:

ففي خمتار الصحاح: »رتعـت املاشية أي: أكلت ما شاءت وبابه خضع، ويقال: 
خرجنا نلعب ونرتع أي: ننعم ونلهو«)1(.

وقد اكتفى كثري من املفرسين بذكـر املعنى األول يقول ابن عاشور: ») ې( 
املوايش  أكل  يف  حقيقة  فهو  فيه  للمبالغة  الرعي  من  افتعال  وهو  ارتعى،  مضارع 
الرياض  إىل  إذا خرجوا  الناس  الكثري؛ ألن  فـي كالمهم لألكل  والبهائم، واستعري 
واألرياف للعب والسبق تقوى شهوة األكل فيهم فيأكلون أكال ذريعا فلذلك شبه 

أكلهم بأكل األنعام وإنم ذكروا ذلك ألنه يرس أباهم أن يكونوا فرحني«)2(.

والسؤال اآلن ملاذا عرب بتلك الفريدة دون واحد من األلفاظ التي بمعناها؟

أقول يف الفريدة تتجىل أرسار عديدة ليست فيم يقارهبا منها:

خمتار الصحـاح 98، واملعجم الوسيط 339/1، ومفردات الراغب 192، وعمدة احلفاظ   )1(
74/2، والبصائر35/3، ولسان العرب ) رتع (. 

التحرير والتنوير البن عاشور 12/ 228 .   )2(
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- أهنا حتمل يف داخلها دالالت هـذه األلفاظ مجيعها، وال تعارض بينها، وأي 
الفريدة يف  املعاين مجلة، وهكذا وقعت  تلك  بأداء  تنهض  األلفاظ ال  لفظة من هذه 
مكاهنا األحق هبا، وال يغني غرُيها يف مكاهنا وثبت أن القرآن يصطفي ألفاظه اصطفاءاً 

ال غاية بعدها.

باحليلة  أبيهم  ثقة  كسب  يوسف  إخـوة  حماولة  عىل  داللة  الفريدة  تلك  يف   -
والتودد املصطنع؛ ألن األب إذا علم أن ابنه املحبوب لديه األثري عنده سيخرج لينعـم 
ويأكل يف خصب وسعة حيث شاء سيكون قرير العني، منرشح الصدر، وهذا أدعى 
ا للموافقـة، ومن ثم قدمـوا )ې( عىل )َيْلَعْب(  لإلرساع يف اإلجابة، وأكثر دفعاً
لنيل تلك املوافقة، ولو مل يذكروا الفريدة، واكتفوا بقوهلـم )َيْلَعْب( لـرفض أبوهم 
ال حمالة؛ ألن يوسف مل يكن مياالاً للعب بطبعه، ولكنهم أتوا باللفظة التي حُتنن قلب 
أبيهم، وجتعله أقرب للموافقة عىل طلبهم، ثم ال مانع أن يلعب بعد ذلك كم يلعب 
الصبيان ففي اللفظة كم ترى معان ال توجد فيم يقارهبـا، وكأهنا، وهذا املكان صنوان 

ال يفرتقان.

- تومئ الفريدة إىل أن احليلة التي احتالوا هبا عىل أبيهم حيلة فريدة تفتقت عنها 
علـى  يوافقهم  يعقوب  جيعـل  أن  املوىل   وشاء  أبيهم،  موافقة  يف  طمعا  أذهاهنم 

مضض لتتـم املشيئة، وتسري األقدار حسبم يقدرها الواحد القهار.

العطف هنا عطف  اللعب، وأن  الرتع خالف  أن  الفريدة بوضوح  - أظهرت 
مغايرة ال تفسري عىل األساس األصيل يف داللة العطف.

- يف الرتع - دون غريه - داللة ظاهرة عىل أهنم ينوون اخلروج من أخبية احلي 
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ا يف اهلواء الطلق حيـث معاهد اللعب واخلرضة والرياض  املزدحم، واالنطالق بعـيداً
ا بدقة يف تلك األلفاظ بل هو نص يف الرتع ألنه  الوارفة، وهذا املعنى ليس موجوداً
يستعمل حقيقة يف أكل البهائم حيـن ترتع يف املراعي اخلرضاء، وتأكل بكثرة ووفرة، 
ابن  إليه  أشار  ما  وهذا  املشاهبة،  هذه  فيه  ملحوظا  الكثري  اإلنسان  ألكل  استعري  ثم 
يف  االتساع  عىل  تدل  وهي  واحدة  كلمة  والعني  والتاء  »الراء  يقول:  حيث  فارس 

املأكل. تقول رتع يرتع إذا أكل ما شاء، وال يكون ذلك إال يف اخلصب«)1(.

*  *  *

الفريدة الثالثة والرابعة: )دراهم - الزاهدين(، ووردتا فـي قوله تعاىل: )ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے( ]يوسف:20[.

إىل  إخوته  مع  يوسف  يرسل  أن  متلمل  عىل  وافق  يعقوب   أن  قبُل  علمنا 
املوىل  وشاء  اجلب،  غيابات  يف  وألقوه  جريمتهم،  نفـذوا  وهناك  املعشبة،  املراعي 
باعوه  فرصة  أول  أمرها، وعند  كانت عىل عجلة من  عابرة  قافلة  تنقذه  أن  سبحانه 

بثمن بخس؛ فقـد جاءهم عىل غري توقع، والقليل من وراءه يكفيهم.

والدرهم -كم يذهب اللغويون- لفظة فـارسية معربـة، وعرفوه بأنه: »الفضة 
املطبوعة املتعامل هبا«)2(.

كم عرفوا الزهد بقوهلم: »الزهد يف اليشء قلة الرغبة فيه والزهيد اليشء القليل، 

مقاييس اللغة البن فارس 486/2 .  )1(
واملعجم  املنري73،  واملصباح   ،86 الصحاح  وخمتـار   ،170 الـراغب  مفردات   )2(

الوسيط1/ 292.
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فمعنى الزاهد يف اليشء الراغب عنه القانع منه بقليله«)1(.

ومل خيرج حديث املفرسين)2( عم ذكره اللغويون يف ذلك.

أما ملاذا عرب الذكر احلكيم هباتني الفريدتني فذلك يعود ألسباب كثرية منها:

- التئـام الفريدتني مع بعضهم أحسن التئام، وكل واحدة منهـم ال تستغني عن 
األخرى ألبتة، وال يمكن لغريمها أن حيل حملهم؛ بدليل أن السياق الذي حيَتفُّ هبم 
ا وال توزن وزناًا،  ُيلحـظ فيه أن )ھ( وصفـت بأهنا معدودة أي: قليلة تعد عدًّ
و)ے( معناها هنا الرغبة عن اليشء والزهد فيه؛ ألنه قليل ويسري، فبينهم 

التئـام واضح كم ترى.

كم أن التعبري بالدراهم يكشف عن احلالة االجتمعية السائدة يف مرص آنذاك فقد 
كان البيع والرشاء فيها بالعملة والفضة، ومل يكن بالبضائع والسلع مثلم كان احلال 

يف البادية التي أتى منها إخوة يوسف حني رصحوا بقوهلم: )ڄ ڄ ڄ 
ڄ(.

أهنـم  إىل  تشري  التي  اآلية  لسياق  ومالئمة  دقة  أكثر  بالزاهدين  التعبيـر  أن  كم 
باليسري،  وقنعوا  بالقليل،  رضوا  ثم  ومن  مسبق،  ترتيب  دون  مصادفة  عليـه  عثروا 
ألهنم  فيه  »زهدهم  بقوله:  األلويس  إليه  يشري  ما  وهذا  األثمن،  بأرخص  وباعوه 
له  يعـرض  أن  خياف  وألنه  باعه،  بم  يبايل  ال  به  متـهاون  لليشء  وامللتقط  التقطوه، 

عمدة احلفاظ 170/2، ومفردات الراغب 220، والبصائر 138/3 .   )1(
تفسري القرطبي 479/4، ويف ظالل القرآن 1976/4، وتفسري املنار 223/12، والتحرير   )2(

والتنوير 12/ 244. 
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التعبري  أن  بأوكس األثمن«)1(، كم  فيبيعه من أول مساوم  يده،  ينتزعه من  مستـحق 
ا من أن يتهمهم أحد  بالزاهدين فيه إيمء إىل أهنم يريدون التخلص منه برسعة خوفاً
هذا  بأداء  تنهض  لن  غريها  لفظة  أي  أن  يتضح  وهكذا  حق،  وجه  دون  باسرتقاقه 

املعنى عىل هذا الوجه الدقيق، واهلل أعلم.

السيارة، وتنعيان من طرف  الفريدتان تصوران بوضوح سلوك هذه  - هاتان 
خفي بالالئمة عليها؛ ألهنا فاتتها فرصة فريدة مل ولن تتأت هلا بعد ذلك، فقد فرطت 
يف جوهرة ثمينة، ودرة غالية، فالقرآن يعتب عليهم هذا األمر، ويصفهم بالزاهدين، 
وهو زهد - الشك - يف غري حمله؛ ألن الزهد وإن كان يف حد ذاته حمبباًا لكنه يف تلك 
ا  ا، فلو أبقوه معهم، ومل يبيعوه يف أول فرصة لدر عليـهم خيـراً احلالة مل يكن مطلوباً
ا، وبركات عظيمة، ولكنهم مل يكونوا ال خرباء أموال وال خرباء  ، وفضالاً كثيـراً عميماً
أحوال؛ يؤكد ما ذكرناه:»صياغة اإلخبار عن زهادهتم فيه بصيغة )ے ے(، 
وهي أشد مبالغة مما لو أخرب بكانوا فيه زاهدين؛ ألن جعلهم من فريق زاهدين ينبئ 
قدر  يقدرون  ال  الذين  البسطاء  أمثاهلم  سنن  عىل  أمثاله  يف  زهدهم  يف  جروا  بأهنم 

نفائس األمور«)2(.

ا غريباًا عجيباًا يف تاريخ األنبياء  - أومأت الفريدتان إىل أن هذا املوقف كان فريداً
قاطبة إذ مل يتعرض نبي قط ملثل هذه املحنة من االبتالء والبيع والرشاء، واهلل أعلم.

*  *  *

تفسري األلويس 138/8ـ 139، وانظر مفاتيح الغيب 17/ 15.  )1(
التحرير والتنوير 244/12 بترصف يسري .   )2(
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الفريـدة اخلامسة والسادسة: )غلقت - هيت( ونظمتا يف قوله تعالـى: )ٱ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ( ]يوسف:23[.

يف الفريدتني السابقتني علمنا أن يوسف قد بيع بثمن بخس، وقد شاء اهلل  
أن يباع يف أرض الكنانة لعزيزها الذي أوىص امرأته أن تكرم مثواه، وكان يوسف 
ا، لكنه ما إن شب عن الطـوق، وبدت عليه خمايـل احلسن الفائق،  أيامئذ صبيًّا صغرياً
واجلمل اخلالب وقعت امرأة العزيز يف هواه، وتأججت الشهوة يف صدرها، وعزمت 
عىل أن تقيض منه ُلباناهتا، فراودته عن نفسه بعد أن أحكمت رتاج األبواب، وغلقتـها 
ا ثم مل ترعو، ودعته لنفسها رصاحة بقوهلا: )ڀ ڀ(، ولكنـه أبى  ا شديداً تغليقاً
واستعصم بجناب اهلل، ورفض هاتيك املغريات كلها، هذا هو السياق الذي وردت 

فيه تلك الفريدتان.

وسنلقي الضوء عىل ما ورد فيهم لدى اللغويني واملفرسين ثم نعرج عىل ما فيهم 
من أرسار، فأقول وباهلل التوفيق:

ذكر الراغب يف مفرداته أن: »الغلق واملغالق ما يغلق به، وقيل ما يفتح به لكن 
إذا اعترب باإلغالق يقـال له مغلق ومغالق، وإذا اعترب بالفتح يقال له مفتح ومفتاح، 
ا  باباً أغلقت  أو  كثرية،  أبوابا  أغلقت  إذا  وذلك  التكثري  عىل  وغلقته  الباب  وأغلقت 

ا، أو أحكمت إغالق باب، وعىل هذا: )پ پ(«)1(. ا مراراً واحداً

مفـردات الراغب 377، وعمـدة احلفاظ 204/3، وانظر خمتار الصحاح 200، واملصباح   )1(
املنري172 . 
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املعاجم  يأت من جذرها إال هي وبعض  مل  )ڀ( فهي كلمة  الفريـدة  أما 
ذكرت أن )هيهات( من نفس اجلذر، ولكني أرى أهنا فريدة وحيدة كم عدها صاحب 

املعجم املفهرس، وهيهات جذر آخر.

وقد ذكر السمني احللبي معناها فقال: »قـوله: )ڀ ڀ( اسم فعل بمعنى: 
و)هئت(  للخطاب،  التاء  فتح  مع  وفتحها  اهلاء  بكرس  )هيت(  وقرئ  وتعال،  أقبل 
ا مع ضم التـاء للمتكـلم، أي: هتيأت لك«)1(، ومل خيرج املفرسون)2( عم قاله  مهموزاً

اللغويون.

هذا وقد اختار الذكر احلكيم هاتني الفريدتني عىل ما قد يقارهبم يف املعنى مثل 
ل، وأقبْل، املذكورين يف القرآن ألمور كثرية منها: قفَّ

- أن )غلق( حتكي حـروفها - بدقة - احلدث بعينه، تأمل صوت الغني املجهورة 
فإهنا تعكس صوت أزيز البـاب عند اإلغالق، ثم الالم املجهورة املشددة، والقاف 

املجهورة الشديدة يشريان إىل شدة التغليق وإحكامه.

كم أن )ڀ( حتكي بحروفها اهلادئة الناعمة هـذه الدعوة الرصحية إىل اخلنا 
عىل  حروفهم  دلت  ملا  مكاهنم  باملرتادفات  يسمى  ما  وضع  حاولت  ولو  والفجور، 
ذلك، ولُفقد هذا النغم املتحدر املنساب من هاتني الفريدتني. فلو قلَت يف غري القرآن 
)وقفلت األبواب وقالت تعال( لرصَت إىل كالم غث، وأسلـوب سمج مرذول ال 

أغفلها  التي  الفرائد  من  الفريـدة  وهذه   ،362/5 والبصائر   ،312/4 احلفاظ  عمـدة   )1(
صاحب رسالة املفاريد كم بينا قبل . 

تفسري األلويس 150/8، وفتح البيان 4/ 455، وتفسري الصابوين 2/ 630.  )2(
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طعـم لـه وال رونق وال رواء كم ترى وحتس.

تغليق  مع  تتناسب  النطق  يف  قوة  لت(  )قفَّ دون  )َغلََّقْت(  بـ  التعبري  يف   -
أنه  ناهيك عن  بإحكام حتى ال يصل صدى مراودهتا لغريها،  األبواب، وتوثيقـها 
الداخل باألقفـال كمـا يوحي  الباب من  لت ألوحت بأهنا سدت رتاج  لو عرب بقفَّ
مفهوم القفل، وهذا لـم حيدث بدليل دخول العزيز دون عوائق كم يفهـم بعُد من 
عن  ينم  الفعل  عني  تضعيف  من  اللفظية  الصورة  بتلك  التغليـق  أن  كم  اآليات، 
مرة  بعد  مرة  َثمَّ غلقته  وِمْن  أمرها،  افتضاح  البداية عىل عدم  حرصها ومبالغتها يف 
زيادة يف االستحكام، ومبالغة يف االطمئنان، وكم يقال فإن زيادة املبنى تدل عىل زيادة 

املعنى.

سبب  وكان  التعبري،  يف  النزاهة  »منتهى  ألهنـا  غريها؛  عىل  )ڀ(  وآثر   -
اختيارها أهنا أخرص ما يؤدي املراد بأكمل النزاهة الالئقة بالذكر احلكيم«)1(، كم أهنا 
أبانت عن املقصود إبانة واضحة حيث عربت عن مكنوهنا، وما يعتلج يف صدرها من 
وله وشوق بحروف ثالثة ال يعدهلا يشء آخر، وهكذا ُوضعت كل فريدة يف موضعها 

األجدر هبا، األحق بوجودها.

- تومئ هاتان الفريدتان إىل تفرد تلك احلالـة يف أعراف الناس، وبخاصة لدى 
ربات القصور ألهنا أوصدت األبواب، وأحكمت رتاجها بنفسها، ثم دعته رصاحة 
هلا، والشأن يف املرأة السوية أن تكون مطلوبة ال طالبة، وهو موقف غريب عجيب 

من سيدة القرص جتاه خادم لدهيا.

تفسري املنار228/12 بترصف يسري .   )1(
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وهذا يدل عىل أن حب يوسف  قد ملك عليها زمام نفسها وأخرجها من 
الفريدتان إىل تفرد هـذه  اتزاهنا، وجعلها تترصف بطريقة غيـر الئقة هبا، كم تومئ 
احلالـة يف تـاريخ األنبياء إذ مل حيك القرآن عن نبي آخر أنه تعرض ملثل ما تعرض له 
ا ا فريداً يـوسف  كم تشري إىل أن تلك احلالة - عىل هذه الصورة الدقيقة - تعد أمراً

يف تاريخ اإلنسانية كلها مل ولن تتكرر عىل هذه اهليئة وتلك الصورة.

أقول هـذا ألن عرصنا املنكوب باحلرية بل بالتحرر مـن كل يشء نسمع ما حيدث 
فيـه من هتتك سافر، وانحالل شامل يف دور البغاء يف املجتمعات التـي أحاطت هبا 
بدرهيمـات  سمرسٍة  عىل  نفسها  املرأة  تعرض  وهناك  وحتتها،  فوقها  مـن  الرذيـلة 
تبذل من أجلها عرضها، وتنتهك حرمة نفسها دون وازع من دين أو خلق، والطرف 
ا القرتاف اخلنا، ولذلك ال تكاد هذه الصورة التي عرضها  اآلخر يكون أكثر استعداداً
أن من يسري عىل خطى   × املصطفى  الناس، ولندرهتا أخرب  القـرآن توجد يف عامل 
الّصّديق سيكون من السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله حيث يقول: 

»ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إين أخاف اهلل«.

*  *  *

ی  ىئ  )ىئ  تعاىل:  قولـه  يف  وردت  وقد  )حب(،  السابعة:  الفريدة 
خت(  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 

]يوسف:30[.

يوسف  األبواب ودعت  العزيز غـلقت  امرأة  أن  السابقـة  الفريدة  مـن  علمنا 
اخلرب  عىل  اطلع  قد  زوجها  أن  التالية  اآليات  وحتكي  واستعصم،  أبى  ولكنه  إليها، 
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املجتمع  النسوة يف هذا  القرص، والكته  بنفسه، وأن هذا اخلرب قد ترسب إىل خارج 
األرستقراطي، وهذا ما حتكيه اآلية الكريمة التي وردت الفريدة يف طياهتا.

السمني احللبي:  يقول  الفريدة عـدة معان متقاربة.  لتلك  اللغويـون  وقد ذكر 
أيب  عن  وسطه  وهو  قلبها  شغاف  أصاب  أي:  خب(  حب  )جب  تعاىل:  »قوله 
عيل، وقيل: باطنه عـن احلسن، ومها متقاربان، وقيل الشغاف ُجليدة تسمى غشاء 
قوهلم:  مثل  وذلك  ذكرته،  ما  يريد  القلب،  حجاب  وهو  عرفة:  ابن  قال  القلب... 
ا«)1(، وجاء  رَأََسه، أي: أصاب رأسه، وكبَده أي أصاب كبده ويقـال له الشغـف أيضاً
، يقول  كالم املفرسين حول معنى هذه الفريدة قريباًا من اللغويني ولكنه أكثر تفصيالاً
الشيخ صديق خان: »قال أبوعبيدة شغاف القلب غالفه وهو جلدة عليه، وقيل هو 
وسط القلب، وعىل هذا يكون املعنى دخل حبه إىل شغافها فغلب عليه... ويقال: إن 
الشغاف اجللدة الالصقة بالكبد التي ال ترى وهى اجللد البيضاء فكأنه لصق حبها 
بقلبها كلصوق اجللدة بالكبد، وقيل: املعنى أن حبه دخل اجللدة حتى أصاب القلب، 
الكلبي حجب حبه  قال  بالقلب،  الشغاف  بقلبها كإحاطة  إن حبه قد أحاط  وقيل: 

قلبها حتى صارت ال تتعقل شيئا سواه«)2(.

وهذه املعانـي التي ذكرها اللغويون واملفرسون للفريدة كلها متقاربة كم نصوا 
عىل ذلك.

عمدة احلفاظ 318/2 - 319، ومفردات الراغب 269، وخمتار الصحاح 143، واملصباح   )1(
املنري 120، ولسان العرب )شغف(.

ـ40،   39/17 الغيب  ومفاتيح  177/8ـ178،  واأللويس  ـ465،   464/4 البيان  فتح   )2(
والتحريروالتنوير260/12، وتفسري املنار 240/12، وتفسري الشعراوي 6930/11.
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ويبقى أن نقول إن إيثار القرآن هلذه اللفظة له دالالت عدة منها:

- أن الفريدة أوجز فال شك أن )حب( أخرص من قوهلم قد أصاب حبُّه 
جلدة قلبها، أو وصل حبـه إىل باطن أو وسط قلبها، والبـالغة اإلجياز كم يقولون، 

واإلجياز يف القرآن عنوان من عناوين اإلعجاز التي ال تتناهى.

- توحي الفريدة بجرسها، وإيقاع أصواهتا بنفاذ هذا احلب ووصوله إىل شغاف 
قلبها وسويدائه، ولن جتد لفظة أخرى حتكي هذا األمر بحروفها، وقد ذكر بعضهم أن 
)شعف( بالعني مرادف شغف، وأنت لو قارنت بينهم عند نطقهم لوجدت أن الغني 
ا، واخرتقه حتى متكن واستقر،  قلبها شقًّ نياط  قد شق  بأن حبه  توحي  يف )شغف( 

وهذا املعنى ال يوجد بالدرجة نفسها يف )شعف( كم نلمسه ونحسه، واهلل أعلم.

- تومئ هذه الفريدة - التي حكاها القرآن عىل لسان هؤالء النسوة، وقبل أن 
يرين يوسف - تومئ إىل أن امرأة العزيز قد ارتكبت محاقة شديدة، وخيانة فريدة يف 
نوعها وحجـمها ال تضاهيها يف زعمهن أي خيانة أخرى، فهن عندما وصل اخلرب إىل 
مسامعهن اعتقدن أهنا اقرتفت فعلة شنعاء محقاء ال نظري هلا، وال جيب أن حتدث من 
مثلها وهي َمْن هي؟ هي زوج عزيز مرص! وهو َمْن هو؟ هو خادمها املطيع! فقد أملت 

إذن بأمر فظيع وشنيع، وباتت يف ضالل وخرسان مبني.

السابقة  الفرائد  القرآن، وهي ككل  تفرد موضعها يف  إىل  الفريدة  - تشري هذه 
والالحقة يف سورة يوسف تومئ إلـى ذلك؛ ألن ما ورد من أحداٍث يف قصة يوسف 
مل يتكرر يف القرآن بأي صورة من الصور كمـا يف القصص األخرى، ولذلك كانت 

الفرائد يف سورة يوسف خاصة من أوضح الدالئل عىل هذا الرس، واهلل أعلم.
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ا إيمء إىل أن حب امرأة العزيز ليوسف كان حبا  - يف التعبري هبذه الفريدة أيضاً
ا عجيباًا يستحق أن يرضب به املثل، فقد خرق هذا احلب شغاف قلبها، ووصل  فريداً
بباهلا سواه، مما دفعها  إىل صميمه، ومتكن واستقر فيه، فال تعقل إال هو، وال خيطر 
تلك  إال من  تفهم  املعاين ال  نفسه، وهذه  وتراوده عن  تتنازل من عليـائها  أن  إلـى 
الفريدة؛ ألن شغف »مشتق من شغاف اجلبال أي رؤوسهن، وقوهلم فالن مشغوف 

بفالنة أي ذهب به احلب أقىص املذاهب«)1(.

*  *  *

ۇ  ڭ  )ڭ  تعاىل:  قولـه  يف  وردت  وقد  )ى(،  الثامنة:  الفريدة 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ( ]يوسف:36[.
العزيز،  امرأة  بألسنتهن  ُلْكَن  قد  مرص  يف  النسوة  أن  رأينا  السابقة  الفريدة  يف 
إدخال  علـى  صممت  ثم  هلن،  كادت  قد  العزيز  امرأة  أن  الالحقة  اآليات  وحتكي 
فـيه عىل  السجن وما  بحيـاة  مل يرضخ هلا، وريض يوسف   إن  السجن  يوسف 
هذا  ويف  ]يوسف:33[،  ک(  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  )ڈ  اخلنا  ارتكاب 
السجن رشع يوسف يف تعليم نزالئه العقيدة الصحيحة، وكان يدلل هلم عىل صدق 
دعوته بتأويل رؤى هؤالء املساجني، وقد جاءت الفـريدة )ى( يف هذا السياق 

كم هو واضح من تلك اآلية.

اخلبز  )ى(  تعاىل:  »قوله  بقوهلم:  تعريفه  يف  اللغويـون  اكتفى  قد  واخلبز 

البيان يف تفسري غريب القرآن 242/1 .  )1(
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معروف، وهو ما خيبز من العجني«)1(، وجاء حديـث املفرسين عن تلك اللفظـة أكثر 
، يقول ابن عاشور: »واخلبز اسم لقطعة من دقيق الرب، أو الشعري، أو نحومها  تفصيالاً

ا«)2(. يعجن باملاء ويوضع قرب النار حتى ينضج ليؤكل، ويسمى رغيفاً

لكن ملاذا جاءت هذه اللفظة فريدة مادة وصيغة؟

أرى واهلل أعلم أن ذلك عائد ألسباب منها:

اللغة  املراد بدقة وإحكام وسداد، وليس يف  الفريدة قد عربت عن  - أن تلك 
لفـظ آخر يمكن أن يؤدي هذا املعنى بتلك الدقة الشديدة، ناهيك عن كونـه أخرص 
ا مما ُفرس به، والبـالغة اإلجياز، والقرآن العظيم هو ذروة البالغة، وسنام  وأوجز قطعاً

الفصاحة.

وجود  من  يومئٍذ  مرص  يف  السائدة  االجتمعية  احلالة  عن  الفريدة  تكشف   -
األماكن اخلاصة بصناعة هذا اخلبز؛ ألن اخلبز ال يسمى هبذا االسم إال بعد نضجه 
م  عىل النار، وقبل ذلك يطلق عليه عجني، مما ينم عن مدنية وحضارة متقدمة، ُيدعِّ
هذا ما ورد يف ثنايا تلك السورة الكريمـة من عبارات تدل عىل هذا التقدم احلضاري 
فهذه  ]يوسف:31[  ڀ(  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  )پ  تعاىل:  قوله  مثل 

ا من احلضارة. الصورة ال تكون إال يف بيئة نالت حظًّا وافراً

ا من الرؤى التي يراها املرء يف منامه تتصل بمجال  - تومئ الفريدة إىل أن كثرياً

الصحاح  املنري 62، وخمتار  واملصباح  الراغب 142،  احلفاظ 560/1، ومفردات  عمـدة   )1(
. 71

التحرير والتنوير269/12 .   )2(
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عىل  يتسلط  ما  يرى  منامه  يف  اإلنسان  أن  إىل  إشارة  هذا  ويف  اهتممه،  وحمط  عمله، 
فكره، ويشغل باله، ويأخذ بمجامع نفسه وهذا مشاهد ومعروف لدى أغلب الناس 
يف حياتنا كم يرى طالب العلم املجتهد أنه ُوفِّق يف االمتحان، ويرى غري املجتهد أنه 

جانبه التوفيق، وذلك راجع من سيطرة األمر عىل كليهم، واهلل أعلم.

- تنم الفريدة عن اختصاص يوسف  من بني األنبياء الذين ذكرت قصتهم 
يف القرآن بتأويل الرؤى، ولـم َينسب القـرآُن ألحد آخر من األنبياء مثل هذا األمر 

املعجز الذي أملحت إليه هذه الفريدة.

- تشري الفريدة من بعيد إىل أن الرؤى واألحالم يف هذا الزمان كانت حمط اهتمم 
كنهها سعياًا  تأويلها، ومعرفة  إىل  فائقة، ويسعون  عناية  يولوهنا  كانوا  الناس، وأهنم 
ا عىل طائفة  حثيثاًا كم يفهم من هذه اآلية الوارد فيها الفريدة، ومل يكن هذا مقصوراً
دون أخرى؛ بدليل أن ملك مرص آنئٍذ حني رأى رؤيا شغلته مل هيدأ باله حتى عرف 

. تفسريها من يوسف 

*  *  *

الفريدة التاسعة: )ىئ(، وقـد وردت فـي قوله تعاىل: )ۉ ې ې 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ( ]يوسف:51[.
»قوله  احللبي:  السمني  يقول  عديدة،  معاين  الفريدة  هلذه  اللغـويون  ذكر  وقد 
وأصله  يغُمُره،  ما  بانكشاف  وذلك  وتبلج  ظهر،  أي:  )ېئ ىئ ىئ(  تعاىل: 
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من قوهلم رجـل أحـص، وامرأة حصاء، وهو من ذهب شعره فانكشف ما حتته«)1(.

حديث  خيرج  ومل  واستبان«)2(  وضح  احلق  »حصحص  املنري:  املصباح  ويف 
ېئ   (« السعـود:  أبو  العالمة  يقول  املعاين،  تلك  عن  اللفظة  هذه  حول  املفرسين 
ىئ ىئ( أي: ثبـت واستقر، أو تبني وظهر بعد خفاء قاله اخلليل، وقيل: هو 
مأخوذ من احلصِة وهي القطعُة من اجلملة أي تبينت حصُة احلق من حصة الباطل كم 
تتبني حصُص األرايض وغريها، وقيل بان وظهر من حـص شعره إذا استأصلـه«)3(.

ويالحظ أن هذه املعـاين التي ذكـرها اللغويون واملفرسون هلـذه الفريدة كلها 
متقاربة.

إذن ملاذا مل يعرب بواحدة منها وآثر تلك الفريدة؟

البد أهنا تشتمل عىل خصائص ال توجد فيم يقارهبا منها:

- أن تلك الفريدة تضم يف طياهتا تلك املعاين كلها، ومجيعها مقبولة ال يرفضها 
تلك  عىل  حتتوي  أن  تستطيع  أخرى  لفظة  توجد  وال  الكالم،  لسياق  العام  املعني 

الدالالت كلها مع فصاحتها وإجيازها.

القوية  ألفاظ اآلية اجلزلة  تتناغى هبا مع  الفريدة قوة وجزالة ومتانة  - يف هذه 
فضالاً عن أن جميئها عىل تلك الصيغِة من َتكرار احلاء والصاد يفيـد املبالغَة يف شدة 

عمدة احلفاظ483/1، ومفردات الراغب 119، ولسان العرب ) حصحص ( .   )1(
املصباح املنري 53، وخمتار الصحاح 59 .   )2(

تفسري أيب السعود284/4، وانظر تفسري القرطبي 208/9، وزاد املسري 238/4، ومفاتيح   )3(
الغيب 76/17، وتفسري األلويس 237/8، والتحرير والتنوير291/12 . 
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تدل  الصيغة  فتلك  الزمان  من  ا  ردحاً وكتمنه  خفائه،  بعد  وظهوره  احلق،  وضوح 
غمره،  بعد  وسطوعه  وانبالجه  احلق  استبـانة  عىل  تأول  وال  فيه  لبس  ال  بوضوح 
وتغطيته من قبل العزيز وامرأته، وكل من شاهد هذه الواقعَة، وعلم وتأكد من براءة 
، ولن تنهـض لفظٌة أخرى من األلفـاظ التي تقارهبا يف املعنى بمثل ما  يوسف 

هنضت به هذه الفريدة املتفردُة صيغةاً ومادةاً يف الذكر احلكيم.

واهلـة  امرأة  من  وانقالهبا  صواهبا،  إىل  العزيز  امرأة  عودة  إىل  الفريدة  تشري   -
مصممة عيل الفاحشة عالنيةاً إىل امرأة مقرٍة بجرمها معرتفٍة بخطئها دون خوف أو 
هتديد هلا، وهذا أمر فريد؛ إذ مل ُيعهد يف عامل املرأة أن تعرتف رصاحة أمام مجٍع غفري، 
وحشـٍد كبري أهنا راودت رجالاً عن نفسه، ناهيك عن أهنا ليست أيَّ امرأة بل هي 
امرأُة عزيز مرص صاحبُة اجلاه والقوة والصوجلان، فهـذا موقف غريب عجيب غاية 
يف التفرد إذ يصعب بل يستحيل أن جتد امرأة عىل هـذا الوصف يف تاريخ اإلنسانية 

مجـعاء، ولو وضعوا السيف عىل جيدها أن تعتـرف بم اعرتفت به امرأة العزيز.

قديماً  هلا  مثيل  ال  للحق  وأوبٌة  النظيـر،  منقطعُة  شجاعة  االعرتاف  هذا  ويف 
وحديثـاًا، ومردُّ هذا كلِّه هو إيمهُنا برهبا كم يفهم من قوهلا الذي حكاه القرآن الكريم 
)ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت( ]يوسف:52[، وقوهلا  عنها: 
ٿ(  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٻ  ا:  أيضاً
عليه  دلت  معيٌب  مزر  موقٌف  الغرابة:  غاية  يف  موقفان  املرأة  فلهذه  ]يوسف:53[، 

الفريدة )َغلََّقِت(، ومـوقٌف حر كريم دلت عليه الفريدة )ىئ(.

- تشري الفريدة إىل تفرد هذا املوضع يف القرآن كله؛ إذ مل يرد احلديث عن هذا 
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املوقف يف أي سياق، أو موضوع آخر من الذكر احلكيم.

بنصه  تفرد موضعها  الفرائد عىل  أن أؤكد عليه وهو أن داللة  ينبغي  أمر  وهنا 
وفصه يف القرآن ال ينبغي أن يعرتض عليه بأن هناك مواطناًا يف القرآن كثرية ذكرت 
مرة واحدة بنصها وفصها ومل ترد فيها فرائد؛ ألن هذا الرس من ضمن أرسار الفرائد 

ا فيها واهلل أعلم. ا وحيداً وليس رسًّ

- هذه الفريـدة لوجازهتـا ودقتها يف الداللة علـى سطوع احلق، وظهوره بعد 
كتمنه جرت جمرى املثل يف دقته وفصاحته وعذوبته كم أشار كثري من العلمء.

وباختصار فقد توافرت يف تلك الفريدِة شتى صنوِف الفصاحة، وخمتلِف أنواع 
اجلمل، وال يمكُن للفظـٍة أخرى أن حتل حملها يف هذا املقام فهـي أكثر وفاء باملعنى 

املراد، وأحىل عىل اللسان، وألذَّ يف الوقع واآلذان، واهلل أعلم.

*  *  *

الفريدة العارشة: )َنِمرُي (، وقد وردت فـي قوله تعاىل: )ٿ ٹ ٹ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]يوسف:65[.
ب ملك  ملا ظهرت براءة يوسف ساطعـة - كم علمنـا يف الفريـدة السابقة - قرَّ
األمر  يدير  أن  يوسف   واستطاع  خزائنها،  قّيماً عىل  منه، وجعلـه  يوسف  مرص 
التي كانت جتاور مرص، فقدم أخوة  البالد  انترش القحط يف  بإحكام، ثم ما لبث أن 
الصغري معهم يف  ثم طلب منهم إحضار أخيهم  املرية،  فأعطاهم  يمتارون،  يوسف 
املرة القادمة وإال فال كيل هلم عنده، وزيادة يف التأكيد عىل ذلك أمر غلمنه أن يضعوا 



- 107 -

بضاعتهم يف رحاهلم حتى يضمن رجوعهم، وهذا ما يدل عليه سياق تلك اآلية التي 
وردت فيها الفريدة.

وقد حتدث السمني احللبي عن معنى تلك الفريدة فقال: »قوله تعالـى: )ڃ   
ڃ(، أي: نحمل هلم امليـرة، وهي الطعام واألزواد وكل مقتات فهو مرية«)1(.

ا من باب باع، أتاهم باملرِية - بكرس امليم - وهي  ويف املصباح املنيـر: »مارهم مرياً
الطعام، وامتارها لنفسه«)2(.

وهذا املعنى هو الذي دار يف كتب التفسري يقول الشيخ صديق خان: ») ڃ 
ڃ( نجلب هلم املرية وهـي الطعام، يقال مار أهله يمريهم إذا محل هلم الطعام، 

وجلبه من بلد إىل آخر إليهم، واملائر الذي يأيت بالطعام«)3(.

وإذا كانت املرية بمعنى الطعام فم هو الرس وراء التعبري هبذه الفريدة دون الطعام 
وقد ذكر يف القرآن يف أكثر من موضع؟

البد أن يكون يف التعبري هباتيك الفريدة أرسار مجة ال توجد يف هذا اللفظ منها:

- أن املرية هي الطعام املجلـوب من بلد إىل آخر بوجه عام، أو الطعام املجلوب 
يف زمن القحط واملجاعات، وهذا املعنى الدقيق ال يستفاد من الطعام عىل إطالقه كم 
ا ال يوجد  هو واضح، فظهر أن تلك اللفظة أدل عىل املطلـوب؛ ألن فيها معنى زائداً
يف غريها مما يقارهبا، والذكر احلكيم يضع كل لفظة يف موضعها األمثل الذي ال يمكن 

عمدة احلفاظ 151/4، ومفردات الراغب 498، ومقاييس اللغة 289/5 .  )1(
خمتار الصحاح 267، واملعجم الوسيط 929/2 .   )2(

فتح البيان 22/5، وانظر مفاتيح الغيب 99/17، واأللويس 260/8 .   )3(
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لغريها أن حيل حملها.

تلك  إىل  وامتد بجذوره  بأطنابه،  الذي رضب  القحط  أن  إىل  الفريدة  تومئ   -
ا - عدا  ا ال نظري وال مثيل لـه مما دعا إخوة يوسف إىل السفر مجيعاً البالد كان شديداً
الصغري بنيامني - جللب املرية إىل أهلهم، وإال لو كان القحط مل يبلغ فيه السيل الزبى 
ما الذي يدفعهم ملراودة أبيهم ليأخذوا أخاهم معهم كم طلب يوسف، وهم يعلمون 
ا، واملجاعة  موقف أبيهم منهم مذ تآمروا عىل يوسف ؟ فال بد أن يكون القحط شديداً
عنيفة يف هذه البالد مما حدا هبم إىل معاودة السفر من فلسطني إىل مرص يف طريق شاق 

طويل وسط القفار املوحشة، والربية املهلكة.

حيك  مل  إذ  األنبياء  تاريخ  ويف  القرآن،  يف  احلالة  تلك  تفرد  الفريدة  عكست   -
القرآن عن حالة من الضنك والقحط واجلدب أملت بنبي من أنبياء اهلل، ومن معه إال 

. يعقوب 

- تشري الفريدة إىل غنى مرص وعزها، وتوافر )القمح( أهم األغذية هبا، ومن ثم 
كانت مقصدا للبالد املجاورة ألخذ املرية، وأن الطعام فيها - بفضل سياسة يوسف 
ا بحيث غطى احتياجات  ا وفرياً ، وقيامه عىل شئون وزارته أفضل قيام - كان كثرياً

أهلها، وأهل البالد التي حوهلا، وندعو اهلل أن تعود تلك األيام بخريها عىل مرصنا.

*  *  *

)ٹ ٹ ٹ  )ٹ(، وأتت يف قوله تعاىل:  الفريدة احلادية عرشة: 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ( ]يوسف:72[.

وقد وردت تلك الفريدة يف سياق حديث القرآن عن املكيدة التي كادها يوسف 
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 إلخوته ليستبقي معه أخاه بنيامني.

وقد ذكر السمني احللبي املراد من الصواع فقال: »صواع امللك كان إناء يرشب 
به ويكال به، ويقال له الصاع، ويذكر ويؤنث. قال تعاىل: )ٹ ٹ ڤ(، 

ويعرب عن املكيل باسم ما يكال به يف قوله: صاع من بر، أو صاع من شعري«)1(.

ا. يقول الشيخ صديق خان:  الفريدة أكثر توضيحاً وجاء حديث املفرسين عن 
»قال الزجاج الصواع الصاع بعينه، وهو يذكر ويؤنث وهو السقاية، قال ابن عباس 
أصوع...  ومجعه  به،  يكال  الذي  الصواع  وقيل  الصواع،  فهو  منه  رشبت  يشء  كل 
واملراد به آلة الكيل سمها تارة كذا، وتارة كذا، وإنم اختذ هذا اإلناء مكياالاً لعزة ما 

يكال به يف ذلك الوقت«)2(.

أما ملاذا عرب بالفريدة دونم يقارهبا؟ فلذلك دواع مهمة منها:

- حروف الفريدة أوفق وأدق يف أداء املعنـى املراد فصوت الصاد املهموس ملن 
يتأمل يوحي هبمس الغلمن مع بعضهم عند افتقادهم إناء امللك، ثم اجلهر يف الواو 

والعني حيكي ارتفاع أصواهتم إعالناًا عـن املرسوق، وأنه يشء له قيمته وخطره.

- التعبري بالصواع دون السقاية - وهي بمعناها كم سمها فيم سبق فـي قولـه: 
شيئاًا  كان  املأخوذ  أن  إىل  لإلشارة   - يوسف:70[   [ پ(  پ  پ  ٻ  )ٻ 

ا عىل نفاسته وغلو ثمنه، وارتفاع  تأكيداً أنه أضافه للملك  الثمن؛ بدليل  ا غايل  نفيساً
قيمته ومكانته بني أمثاله، ولفظة الصواع هي التي توحي بتلك املعاين يف هذا املقام، 

مفردات الراغب 279، وعمدة احلفاظ 419/2 .   )1(
فتح البيان 27/5، مفاتيح الغيب 111/17، يف ظالل القرآن 2019/2 .   )2(
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ولو عرب بيشء آخر مكاهنا - قليل القيمة زهيـد الثمن مثالاً - ملا استطاع أن يكيـد 
هلم، ويأخذ أخاهم منهم، وقد أعطـوا أباهم املواثيق والعهـود عىل عدم التفريط فيه.

كم أن التعبري بتلك اللفظة -وماهلا من داللة- جعلت أخوته ال يعرتضون   
، وأعطتهم العذر أمام أبيهم يف عدم مقدرهتم  عىل العقـاب الذي ارتآه يوسف 

عىل عودة أخيهم معهم؛ ألنه اجرتأ عىل االقرتاب من صواع امللك النفيس.

- كم أن يف التعبيـر بالصواع -يف هذا السياق- قوة وجزالة وفخامة تتناسب 
التناسب والتشاكل بني  إىل  الكريم يعمد  إليه، والقرآن  امللك املضاف  مع ذكر لفظ 
عناوين  من  عنوان  وهذا  ويشاكلها،  يناسبها  ما  بجوار  لفظة  كل  فيضع  األلفـاظ 

بالغته وإعجازه.

- تشري تلك الفـريدة إىل أن رسقة صواع امللك كان - يف عرف الناس آنئٍذ - 
الصواع  أن هذا  به وبخاصة  يؤاخذ  بم  فاعله  يؤاخذ  أن  يستحق  عمالاً غريباًا عجيباًا 
ليس كأي صواع بل كان مكيال امللك الذي يكال به يف زمان القحط، فهو يشء نفيس 

عزيز املنال.

- العدول عن املكيال وامليـزان، ومها مذكوران فـي القـرآن إىل الصواع وهي 
تاريخ  القرآن، ويف  فريد وحيد يف  املوقف  هذا  أن  إىل  إيمء  فيه  فريدة وحيدة،  لفظة 

األنبياء واإلنسانية مجعاء عىل تلك الصورة التي حكاها القرآن الكريم، واهلل أعلم.

*  *  *

ەئ  ەئ  )ائ  تعاىل:  قوله  يف  ووردت  )ەئ(،  عرشة:  الثانية  الفريدة 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( ]يوسف:85[.
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وسياق الفريدة يتحدث عن رد فعل يعقوب  حني علم بم حـدث لبنيامني 
وقد جدد عليه فقده جراح فقده ليوسف، فرشع يتأسف عليه، فباغتوه بالقول: أبعد 
هذا الزمان الطويل ما زلت تذكر يوسف و ال تنساه؟! إن هذا ملفض بك إىل اهلالك.

وقد ذكر السمني احللبي معناها فقال: »قوله تعاىل: )ائ ەئ ەئ وئ 
العاملة عمل  للنفي  املالزمة  فتئ  و ال تربح، وهو مضارع  تزال  أي: ال  وئ(، 
كان، وهي ستة أفعال )ما فتئ - ما زال - ما انفك - ما برح(، وهذه األربعة املشهورة 
ا كقوله:  )وونى بمعنى فرت، ورام بمعنى طلب(، وال تعمل إال منفية لفظاًا أو تقديراً
)ەئ وئ وئ( أي ال تفتأ، وهـذا اإلضمر ال بـد منه ملا تقرر من أنَّ ال 

يطرد حذفها من املضارع الواقع جواب قسم«)1(.

وقريب من الكالم السابق ذهب املفرسون، يقول الشيخ صديق خان: »)ائ 
ەئ ەئ وئ وئ(، أي: ال تفتأ، فحذف حرف النفي لعدم اللبس، قال 
الفراء: إن ال مضمرة، قال النحاس: والذي قاله صحيح، وعن اخلليل وسيبويه مثل 
قول الفراء، قال الكسائي فتأت وفتيت أفعل كذا أي: ما زلت، وعن ابن عباس تفتأ 

أي: ال تزال تذكر يوسف، وال تفرت عن حديثه«)2(.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا مل عرب بتلك الفريدة دون غريها مما يقارهبا يف 
املعنى مثل تزال وهي مذكورة يف القرآن؟

عمدة احلفاظ 231/3، ومفـردات الراغب 383، وخمتار الصحاح 205، ولسان العرب   )1(
)فتئ(.

فتح البيان 38/5، ومعاين القرآن للفراء 453/3، وتفسيـر الطربي 40/13، والبيان يف   )2(
تفسري غريب القرآن 248/1، والقرطبي 249/9، والنسفي 2023/2 . 
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ال بد أن يكون وراء تلك املغايرة أغراض مهمة منها:

- أن تلك الفريدة حتكي هذا املعنى بدقة من نربات حروفها، وإيقاع أصواهتا. 
تأمل صوت التاء الشديدة املفتوحة، ثم الفاء الساكنة جتدمها ينمن عن تأفف وضيق 
هؤالء األبناء من موقف أبيهم يعقوب  الذي ما استمر يذكر يوسف، ويتلجلج 
لساُنه به بعد هذه املدة الطويلة من فقـده، وكان األوىل - من وجهة نظرهم - أن ال 
وضعت  وهكذا  ا،  فقداً األقرب  ألنه  بنيامني؛  عىل  يتحرس  بل  باله  عىل  يوسف  يطرأ 
الفريدة يف موضعها األليق هبا، وال توجد لفظة أخرى تدل بحروفها، ووقع أصواهتا 

عىل تلك املعاين التي دلت عليها الفريدة يف ذاك املقام.

- يف الفريدة تفتأ معنى ال يوجد فيم يقارهبا ألن »فتئ تفيد االستمرار مستغنية 
عن حـرف النفي، فتقول فتئ يفعل كذا، أي استمر يفعله، وليس األمر كذلك مع 
وأفادت  تامة،  كانت  النفي  عنها  زال  فإذا  النفـي  بحرف  االستمرار  تفيد  فإهنا  زال 

معنى الذهاب والزوال«)1(.

- ائتالف هذه اللفظة دون غريها مع بقية ألفاظ اآلية، فهي من أوضح ما يكون 
الزركيش  ما يسميه  الشديد بني األلفاظ، وهو  للتناسب  الذكـر احلكيم  عىل مراعاة 
يف الربهان مشاكلة اللفظ للمعنى، أو كم يسميه السيوطي يف اإلتقان ائتالف اللفظ 
مع اللفظ حيث يقول: »ائتالف اللفظ مع اللفظ وائتالفه مع املعنى األول: أن تكون 
حلسن  رعاية  بمثله  واملتداول  بمثله  الغريب  ُيقرن  بأن  بعضا  بعضها  يالئم  األلفاظ 
كان  فإن  املراد،  للمعنى  مالئمة  الكالم  ألفاظ  تكون  أن  والثاين:  واملناسبة،  اجلوار 

اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق د/ بنت الشاطئ 426 بترصف يسري .  )1(
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فخماً كانت ألفاظه فخمة، أو جزالاً فجزلة، أو غريباًا فغريبة، أو متداوالاً فمتداولة، 
ەئ  )ەئ  تعاىل:  كقوله  فاألول:  فكذلك،  واالستعمل  الغرابة  بني  متوسطاًا  أو 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ( أتى بأغرب ألفاظ القسم وهي التاء فإهنا أقل 
األفعال  وبأغرب صيغ  والواو،  الباء  إىل  بالنسبة  العامة  أفهام  من  وأبعـد   ، استعمالاً
استعمالاً  وأكثر  األفهام،  إىل  أقرب  تزال  فإن  األخبار؛  وتنصب  األسمء،  ترفع  التي 
منها، وبأغرب ألفاظ اهلالك وهو احلرض، فاقتىض حسن الوضع يف النظم أن جتاور 
ائتالف املعاين  الغرابة توخياًا حلسن اجلوار ورغبة يف  كل لفظة بلفظة من جنسها يف 
باأللفاظ، ولتتعادل األلفاظ يف الوضع، وتتناسب يف النظم، وملا أراد غري ذلك قال: 

)ڻ ۀ ۀ ہ( فأتى بجميع األلفاظ متداولة ال غرابة فيها«)1(.

- تعكس هذه الفريدة تفرد هذا املوضع يف القرآن، وتفرد هذه احلالة بعينها يف 
ا، واهلل أعلم. تاريخ األنبياء واإلنسانية مجعاء كم ذكرنا مراراً

*  *  *

الفريدة الثالثة عرشة: )ېئ(، وقد وردت فـي قوله تعاىل: )ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( ]يوسف:94[.

عاد أوالد يعقوب إىل مرص بحثاًا عن يوسف وأخيه كم أمرهم أبوهم، وشاء اهلل 
-سبحانه- أن تكون هذه الرحلة هي هناية املطاف، حيث أخربهم يوسف بحقيقة 
ا، وملا خرجت  نفسه، ثم أمرهم أن يذهبوا بقميصه فيلقوه عىل وجه أبيه فيعود بصرياً
بم  القافلة من حدود مرص اشتم يعقوب  رائحة قميص يوسف فأخرب أحفاده 

اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي236/2 ـ 237، والربهان للزركيش 37/3 .   )1(
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أحس به، ولوال خشيته من عدم تصديقه، ونسبته إىل الكرب واخلرف ألخربهم بأكثر 
من ذلك.

»قوله  احللبي:  السمني  يقول  معنى  من  أكثر  اللغويون  هلـا  ذكر  الفريدة  وهذه 
واخلبل،  الفساد  والفند  الفند،  إىل  اإلنسان  نسبة  التفنيد  ېئ(  ۈئ  )ۈئ  تعاىل: 
وضعف الرأي، وقيل معناه تلوموين وهو راجع ملا ذكرت، وقيل معناه خترفون أي: 

تقولون قد خرفت«)1(.

ا ضعف الرأي  ويف خمتار الصحاح يقول: »الفند بفتحتني الكذب، وهو أيضاً  
من اهلرم، والفعل منهم أفند، وال يقـال عجوز مفند ألهنـا مل تكن يف شبيبتها ذات 

رأي، والتفنيـد اللـوم، وتضعيـف الرأي«)2(.

أما املفرسون فقد استقصوا القول يف معناها يقول الشيخ صديق خان: ») ۈئ 
ۈئ ېئ(، أي: لوال أن تنسبوين إىل الفند، وهو ذهاب العقل من اهلرم، يقال أفند 
الرجل إذا خرف وتغري عقله، قاله جماهد، وقال أبو عبيدة: لوال أن تسفهون فجعل 
لون فجعل الفند اجلهل، وقال  الفند السفه، وقال الزجاج وابن عباس: لوال أن جتهِّ
األخفش:  وقال  عبيدة،  أيب  عن  مثله  وروي  رأيي،  تضعفوا  أن  لوال  األعرايب:  ابن 
التفنيد ضعف الرأي، وكل هذه املعاين راجع إىل التعجيز وتضعيف الرأي يقال فنده 

ا إذا أعجزه، وأفند إذا تكلم باخلطأ«)3( تفنيداً

عمدة احلفاظ 299/3، ومفردات الراغب 400 .   )1(
خمتار الصحاح 214 .   )2(

فتح البيان 46/5، واأللويس 335/8، ومفاتيح الغيب 147/17ـ 148، والقرطبي 5/   )3(
359، والتحرير والتنوير52/13 . 
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وهنا يتبادر إىل الذهن سؤال ملَ ملْ يعرب الذكر احلكيم بيشء مما سبق ذكره؟

أرى واهلل أعلم أن إيثار التعبري بتلك الفريدة لعلل كثرية منها:

- هذه الفريدة أقدر من غريها عىل محل هذه املعاين كلها دفعة واحدة وأي معنى 
من هذه املعاين وضعَته مكاهنا فإن سياق الكالم يؤيده، و ال يرفضه، فبان أن الفريدة 
أوجز وأخرص، وأكثر ثراء، وأغزر داللة من غريها، ومن ثم حلت يف حملها األنسب 
عىل  أحفاده  كالم  ثقل  تعكس  النطق  يف  وشدة  ثقل  من  حروفها  يف  عم  ناهيك  هلا، 

نفسه، وجفائهم يف معاملة جدهم يعقوب  كآبائهم.

إذ كان  القول -  الذين خاطبهم هبذا  بأن أحفاد يعقوب  الفريدة  - توحي هذه 
آباؤهم مازالوا يف الطريق من مرص إىل فلسطني - كانوا كآبائهم يعتقـدون أن يوسف 
الغرائب  قبيل  من  يعد  عنه  يعقوب  يذكره  ما  وأن  األبد،  إىل  وضاع  ُفقـد،  قد   
)ېئ( داللة عىل مبالغتهم يف رد  والعجائب؛ بدليل أنه عرب باملضارع املضعف 
فعلهم، واستمرارهم يف عدم تصديقهم ملا يقول، وتعجلهم يف القول واإلساءة، وهذا 
يكشف عن طبيعة هؤالء األحفاد الذين تناسل منهم بنو إرسائيل الذين استقرت فيهم 

تلك اخلالل القبيحة، والطباع املزريـة، والسلوكيات الغريبة العجيبة، واهلل أعلم.

- تلمح الفريدة -من طرف خفي- إىل إحدى معجزات يعقوب  التي متيز 
بعد،  عن  يوسف  رائحة  متييز  وهي  مجعاء،  واإلنسانية  بل  األنبياء  من  غريه  عن  هبا 
ولكل إنسان رائحة خاصة به كم أن له بصمة خاصة به، وهذا ما أثبته العلم احلديث، 

وسبق القرآن إليه قبل أربعة عرش قرناًا، واهلل أعلم.
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املبحث السادس
أسرار التعبري بالفرائد يف قصة موسى 

الذكر  الكبـراء، وقد ذكرت قصته يف  بني إرسائيل  أنبياء  من  نبي  موسى  
احلكيم يف مواضع كثرية ومتنوعة، وجاءت قصته يف سور مكية ومدنية. وقد متيزت 
ثميَن  ا  حتديداً حرصُت  حيث  فيها  الواردة  القرآنية  الفرائد  عدد  بكثرة  القصة  تلكم 

وثالثني فريدة هي:

البقعِة - فاخلع - نعليك - أهشُّ  )بالساحل - فوكزه - تذودان - َجذوة - 
لِتـنوء - القمـل - والضفادع  تنيا - ال ضري - أفـوض -  ا - وال  ِردءاً - أفصُح - 
ا - سوط - املقبوحيـن - بقلها - وقثائها - وفومهـا -  - رشذمـٌة - الطـود - رهـواً
وعدسها - وبصلها - فانبـجست - يتيـهون - بلحيتي - جيـره - تشمت - سكـت 

- نتـقنا - فاقع - ال شيـة - ينقض - أعيبها - غصبا(.

وكثرة عدد الفرائد فـي هذه القصة دون غريها من القصص القرآين راجع إىل 
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، وكُثرت فيها املواقُف الغريبُة  أن قصة موسى  قد تنوعت أحداثها تنوعـا عظيـماً
العجيبُة يف تاريخ األنبياء واإلنسانية مجعاء.

فموسى  قد أرسله اهلل  إىل فرعون طاغية عرصه الذي ادعى األلوهية، 
الفرائـد، وموسى   وقد جرت معه أحداٌث غريبٌة وعجيبة سجلتها بعُض هذه 
ليصحَح هلم عقائـدهم، وخيلَصهم من  بني إرسائيـل  إىل  ربه   أرسله  -كذلك- 
وفريدٌة  أحداٌث عجيبة  ا  أيضاً قومه  له مع  واستعباِده هلم، وقد حدثت  فرعون  ظلم 
أومأت إليها بعـض الفرائد األخرى، كم أن ملوسـى  مواقَف خارقةاً ومعجزاٍت 
أن  يف  السبُب  أعلم-  -واهلل  فهذا  بالفرائد  إليها  يشار  أن  استحقت  هبا  تفرد  باهرةاً 

قصتـه من أكثر القصص القرآين التي وردت فيها فرائد.

وهذه الفرائد السابقة تضم املرحلتني األساسيتني يف حياة موسى  املرحلة 
األوىل: مذ والدته يف مرص إىل أن جتاوز البحر ببني إرسائيل، وضمت هذه املرحلة 
يف  إرسائيل  بني  وجود  مستهل  من  تبدأ  الثانية:  واملرحلة  فريدة،  وعرشين  إحدى 
الفـرائد حسب  نقوم بدراسة هذه  فريدة، وسوف  سيناء، وتشتمل عىل سبع عرشة 

الرتتيب السابـق هلا فنقول وباهلل التوفيق:

)پ پ ڀ ڀ  )ٺ( وجاءت خالل قوله تعاىل:  الفريدة األوىل: 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ( ]طـه:39[.
وقد وردت يف سيـاق امتنان املوىل  عىل عبده موسى  حني كان يف املهد 
صبيًّا، وخافت أمه عليه من زبانية فرعون أن يقتلوه؛ فأوحى إليها إذا خافت عليه أن 
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تقذفه يف التابوت، ثم تقذف التابوت يف اليم، وسيتكفل اهلل  بحفظه، ويأمر اليم 
أن يلقيه بالساحل، وليكن بعد ذلك من أمر اهلل ما يكون.

واملراد بالساحل هنا: »شاطئ البحر وهو من سحل احلديد، أي: برده وقرشه؛ 
، ولكنه عىل حـد  ألن املاء يفعل به ذلك، قيل: وعىل هذا فكان ينبغي أن جتئ مسحوالاً
قوهلم: هم ناصب، وقيل: بل هو عىل بابه؛ ألنه تصـور منـه أنه يسحـل املـاء أي: 

يفرقه ويضيعه«)1(.

ويقول الشيخ صديـق خان: »الساحل هو شط البحر؛ سمي ساحال ألن املاء 

سحله، قال ابن دريد واملراد هنا ما ييل الساحل من البحر ال نفس الساحل«)2(.

الساحل  أن  عىل  جممعون  أهنم  علمنا  واملفرسين  اللغويني  كالم  من  سبق  مما 

ا يف قوله  بمعنى الشاطئ، ولفظة الشاطئ وردت يف الذكر احلكيم يف قصة موسى أيضاً

تعاىل: )ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ( ]القصص:30 

[ أي: جانب الوادي.

فلم عدل الذكر احلكيم عن الشاطئ وهو موجود يف القرآن، وأتى بلفظة فريدة 

وحيدة؟

ال بد أن يكون يف الساحل أرسار ال تكون يف غريه منها:

عمدة احلفاظ 205/2، ومفـردات الراغب 232، وخمتار الصحـاح 122، و املصباح املنري   )1(
102، وانظر ما ذكر عن تلك الفريدة يف بحث ) مرص يف القرآن دراسة بالغية ( للمؤلف 

ص 396 يف حولية كلية اللغة العربية العدد 19عام 2001م 
فتح البيان 78/6، ومفاتيح الغيب 20/ 602 .  )2(
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اليم  أمواج  أن  اللغوي وهو  فيه إىل أصل معناه  بالساحل منظور  التعبري  أن   -

السابقني،  اليم ويضيعها عىل كال الوجهني  أنه يفرق أمواج  أو  تقرشه وُتنقص منه، 

وهذا يعني أن موسى  لوال رعاية اهلل له، ولطفه به ما يزال يف موضع اخلطر؛ ألن 

الساحل هبذه الصفة غيـر مأمون لطفل يف املهد ال يملك من أمره شيئاًا؛ فقد جترفه 

األمواج مرة أخرى وجتذبه إىل خضم اليم.

آل  التقطه  أن  إىل  الساحل  عىل  اليم  وخارج  اليـم  يف  وهو  حرسه  فاملوىل  

فرعون، وهذا املعنى املنظور إليه هنا -واهلل أعلم- ال يتأتى يف لفظة الشاطئ يف أصل 

معناها اللغوي وهو اجلانب، فجانب البحر يبعد عن املوج فيكون أكثر أمناًا.

فثبت أن تلك الفريدة أوفق بمقامها وال يقدر غريها أن ُيعطي عطاءها يف هذا 
املقام.

- هذه الفريدة تتواءم مع سياق الكالم أشد وئام؛ فسياق الكالم هنا فيه عجلة 
فليلقه،  اقذفيه -فاقذفيه-  أن  املتتالية  األوامر  كم يالحظ من  وهلفة ورسعة خاطفة 
ولفظة الساحل أخف يف نطق حروفها وأرسع فهي تتناسب مع هذا النظم الرسيع 
اخلاطف أكثر من غريها، والقرآن الكريـم يتخري لكل سياق ما يناسبه من لفظ، أي: 
مع  يتالءم  والشاطئ  والقلق،  اخلوف  مصدر  باليم  اختصاص  مزيد  له  الساحل  أن 

الوادي مصدر األمان ملوسى وهو يف معية رب العاملني.

ا من ناحيتني: ناحية  - يف تلك الفريدة إملاع إىل أن املوقف كان عجيباًا غريباًا فريداً
موقف يكابد أم موسى  وما فيه من عجب إذ تنزلت عىل إهلام رهبا، وألقت بفلذة 
املخاوف  األمن وسط هذه  بعُد، فكان  متيقنة من مصريه  اليم، وهي غري  كبدها يف 
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كلها، ومن جهة أن اليم ليس مكان حفظ وأمن لطفل يف املهد فهالكه فيه مؤكد لوال 
أن تداركته عناية اهلل.

- تومئ الفريدة إىل تفرد هذه احلالة يف تاريخ األنبياء فلم حيدث لنبي آخر يف 
. صغره ما جرى ملوسى 

كم أن هذه احلالة هبذا الوصف مل حتدث يف تاريخ اإلنسانية مجعاء فقد تفرد هبا 
ا، واهلل أعلم. موسى  بني اخلالئق مجيعاً

*  *  *

)ڀ ٺ ٺ ٺ  تعاىل:  قولـه  فـي  )ڃ(، وجاءت  الثانية:  الفريدة 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

ڌ( ]القصص:15[.

السمني  يقول  عديدة  آراء  عىل  الفريدة  هذه  معنى  يف  اللغويون  اختلف  وقد 
يقال:  )ڃ ڃ( أي بعصا، واملشهور رضبه بجمع كفه،  تعاىل:  احللبي: »قوله 

لكزه، أي: رضبه ببعضه، ووكزه بكفه، وقيل: الوكز: الدفع بجمع الكف«)1(.

ومن املفرسين يقول الشيخ صديق خان: »الوكز الرضب والدفع بجمع الكف، 
اللكز  وقيل:  القلب،  عىل  والوكز  اللحى،  عىل  اللكز  وقيل  واللهز،  اللكز  وهكذا 
وقيل:  كاللكز،  والنكز  بالعكس،  وقيل  الكف،  بجميع  والوكز  األصابع،  بأطراف 

املنري  واملصباح   ،305 الصحاح  وخمتار  الراغب568،  ومفردات  احلفاظ387/4،  عمدة   )1(
257، واملعجم الوسيط 1096/2 . 
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رضبه بعصاه...«)1(.

وأحسن ما ذكر هنا ما قاله األلويس: »أ ي: رضب القبطي بجمع كفه، أي: بكفه 
املضمومة أصابعها عىل ما أخرجه غري واحد عن جماهد، وقال أبو حيان الوكز الرضب 

باليد جمموعة كعقد ثالثة وسبعني، وعىل القولني يكون  قد رضبه باليد«)2(.

أسباب  له  كان  الفريـدة  اختيار هذه  أن  يتضح  الوكز  معاين  ما سبق من  وعىل 
كثرية منها:

ا، وأسلس لفظاًا،  - أن تلك الفريدة دون غريها من األلفاظ السابقة أخف نطقاً
ا، وأحىل جنى كم هو ظاهر لكل متأمل منعم للنظر يف هذه  ا، وأفصح ورداً وألذ سمعاً

الفريدة واأللفاظ األخرى، مثل النكز واللكز واللهز إن صح أهنا حتمل معناها.

- التعبري بالوكز يتفق مع سياق الكالم أتم اتفاق؛ ألن موسى  -كم يبدو 
ا، ولكنها املقادير  ا عىل قتله مسبقاً من السياق- قد فوجئ بتلك املشاجرة، ومل يك عازماً
أن اإلرسائييل مظلوم، واملرصي  الرجل املرصي يف طريقه فرأى  التي وضعت هذا 
فيها  الراجح  الرأي  عىل  كفه  بجمع  به  ا  مرتفقاً عنه  فدفعه  حق  وجه  دون  به  يبطش 
مما يتناسب مع كمل موسى  ومرؤته فصادفت الرضبة مقاتل املرصي فمت من 

فوره، ولن تستطيع لفظة أخرى مهم اقرتب معناها أن ترشد إىل هذا املعنى الدقيق.

- تعكس هذه اللفظة تفرد هذا املوضع يف قصة موسى يف القرآن الكريم فلم يرد 
احلديث عن تلك احلادثة إال يف هذا املوضع من سورة القصص فحسب.

فتح البيان 135/7، ومفاتيح الغيب 260/23 .  )1(
تفسري األلويس 657/13 .  )2(
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القرآن  حكى  الذين  األنبياء  تاريخ  يف  املوقف  هذا  تفرد  الفريدة  تعكس  كم 
ا أن  قصصهم، وربم تعكس تفرد مثل هذا احلالة يف تاريخ اإلنسانية فمن النادر جدًّ

يموت إنسان بوكزة إال إذا صادفت قدره.

*  *  *

الفريدة الثالثة: )ڤ(، وجاءت يف قوله تعاىل: )ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( ]القصص:23[.
علمنا من الفريدة السابقة أن موسى  قتل القبطـي خطأ ودون قصد، وحتكي 
ا من بطش فرعون، وانتهى به املطاف -بعد  اآليات التالية أن موسى فر من مرص خوفاً
اآلية  ما حكته  فرأى  ماء،  بئر  ليسرتيح عند  إىل مدين، وحط رحاله  رحلة مضنية- 

الكريمة التي وردت الفريدة يف سياقها.

وعن معنى هذه الفريدة يقـول السمني احللبي: »قوله تعاىل: )ڤ(، أي: 
يفرغ  حتى  غنمهم  يكفان  وقيل:  هبا...  ختتلط  لئال  الناس  غنم  عن  غنمهم  تطردان 
احلوض من الوراد، وهو أظهر لقوله: )ڄ ڄ ڃ(، والذود من اإلبل ما 

بني االثنني إىل التسع لإلناث خاصة دون الذكور«)1(.

ومن املفرسين يقول أبو عبيـدة: »تذودان: جمازه متنعان وتردان وتطردان، قال 
جرير:

التمييز 27/3، ومقاييس  الراغب 185، وبصائر ذوي  عمدة احلفاظ 52/2، ومفردات   )1(
اللغة البن فارس 365/2 . 
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ا َتُذوُد)1( َوَقْد َسَلَبْت َعَصاَك َبنُو مَتِيٍم  **   َفَم َتْدِري بَِأيِّ َعصاً

حتى  املاء  من  أغنامهم  حتبسان  أي  »)ڤ(  خان:  صديق  الشيخ  ويقول 
يفرغ الناس، وخيلو بينهم وبني املاء، وبه قال ابن عباس، وورد الذود بمعنى الطرد، 
أي تطردان، وقيل: تكفان الغنم عن أن ختتلط بأغنام الناس، وقيل: متنعان أغنامهم 
)ڦ ڦ(؟  للمرأتني:  موسى  )قال(  لقوله:  أوىل  واألول  وتذهب  تند  أن  عن 

أي: ما شأنكم ال تسقيان غنمكم مع الناس«)2(.

وإذا كان الذود له تلك املعاين السابقة فلم فضل الذود عليها ومل يذكر واحدا 
منها؟

أرى واهلل أعلم أن لذلك ِحَكماً جليلة منها:

فيهـا،  ليست  خصوصية  وفيه  األلفاظ،  تلك  عن  ا  زائداً معنى  الذود  يف  أن   -
وهي أن )الذود( يف أصل اللغة -كم يقول ابن فارس- له داللتان: تنحية اليشء عن 
املرأة  الكالم، ألن  يتصادمان مع سياق  املعنيني ال  اإلبل، وكال  اليشء، ومجاعة من 
كانت تنحي ما معها من أنعام، وتبعدها عن البئر؛ حتى ينتهَي الرعاء من وردهم، 
وهذا الذي تنحيه كانت مجاعة من اإلبل، وهذان املعنيان اللذان حتتملهم الفريدة ال 

يفهمن ألبتة من غريها.  

فكانت الفريدة أدق وأقوى يف إيصال املراد.

جماز القرآن أليب عبيدة 101/2 .  )1(
فتح البيان 140/7، ومفاتيح الغيب 2665/23، وتفسري القرطبي 268/13، واأللويس   )2(

. 672/13
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وهذا الذي ذهبنا إليه ال يتناقض مع حذف املفعول؛ ألن حذف مفعول الذود 

، وأنه سقى هلم برصف النظر عن نوع املسقي إبالاً  والسقي كان للثناء عىل موسى 

، ولو قلنا إن املسقي  الذود كم سبق يرجح أن املسقي كان إبالاً كان أو شاء، ولكن 

ا أوفق باملعنى؛ ألهنا حتمل يف طياهتا كل  جيوز أن يكون غنماً أو َنَعماً فهذه اللفظة أيضاً

املعاين التي فرسها هبا اللغويون فهي أخرص وأوجز وأكثر غنى وثراء.

ا  فـريد عجيب مل يكن معهوداً بعمل  قامتا  املرأتني  تلك  أن  إىل  الفريدة  - تشري 

مجاعة  بني  النساء  من  الوحيدتني  كانتا  السياق-  من  واضح  هو  -كم  ألهنم  آنذاك؛ 

الرجال، واملرأة بوجه عام ال تتحمل عبء مثل هذه األعمل، ومن ثم لفـت ذلك 

، وسأهلم عن شأهنم، وما الذي حـدا هبم أن يفعال ما فعال عىل غري  نظر موسى 

العادة يف أمثاهلم.

الشهامة  الذين فقدوا  العجيب  الغريب  الرعاة  الفريدة إىل موقف  - كم تومئ 

واجب  هو  كم  قبلهم  للمرأتني  يسقـوا  أن  أبـوا  ألهنم  احلقـة؛  واإلنسانية  واملرؤة 

وتصدرا  املرأتان،  تسقي  أن  السليمة  والفطرة  املروءة  ذوي  عند  »فاألوىل  املروءة: 

، وأن يفسح هلم الرجال ويعينومها«)1(. بأغنامهم أوالاً

هذا  يستنكر  أن  املكدود  املطارد  اهلارب  بموسى  دفع  مما  حيدث  مل  هذا  ولكن 

السلوك العجيب الغريب من هؤالء الرجال، ويتقدم ليسأل املرأتني عن رس وجودمها 

وسط هؤالء الذين فقدوا النخوة واملروءة.

قصص الرمحن يف ظالل القرآن 55/3، وانظر يف ظالل القرآن 5/ 2685 .  )1(
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ا يف  - هذه حالة فريدة ال نظري هلا فيم حكاه القرآن عن حواء، فهي مل ترد مطلقاً
ا فـي تاريخ األنبياء ترمز إىل قوة موسى   غري تلك القصة، وهي حالة فريدة أيضاً

وأمانته وشهامة نفسه.

*  *  *

الفريدة الرابعة: )ٹ( ووردت يف قوله تعاىل: )ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( ]القصص:29[.

حيكي سياق تلك الفريدة أن موسى  بعدما قىض األجل الذي اتفق عليه مع 
شعيب أخذ أهله وقفل عائدا إىل مرص، ويف طور سيناء، ويف ليلة مظلمة شديـدة الربد 
حدثت له عجائـب وغرائـب ومعجزات كثرية أشارت إليها ثمنية فرائد)1( سنذكرها 
ا، وأوهلا )ٹ(، واجلـذوة - كم ذكـر اللغويون - هي: »القطعة من احلطب  تباعاً
بعد التهاب النار فيها مجعها ُجذىاً نحو غرفة وغرف، وِجذىاً نحو كرسة وكرس«)2(.

ويف خمتار الصحاح قال: »قال جماهد يف قوله تعاىل: )ٹ ٹ ٹ ڤ(، 
أي: قطعة مـن اجلمر، قال: وهي بلغة مجيـع العرب، وقال أبو عبيدة: اجلذوة القطعة 

الغليظة من اخلشب كان يف طرفها نار أو مل يكن«)3(.

)ٹ  بقوله:  اجلذوة  تعقيب  بدليل  مقبوالاً  يكون  قد  األخري  املعنى  وهذا 

حتدثنا عن بعض هذه الفرائد عرضا يف بحث مرصيف القرآن ص 417: 428 .   )1(
عمدة احلفاظ 362/1، ومفردات الراغب 88، واملصباح املنري 37 .   )2(

خمتار الصحاح 42، ولسان العرب ) جذا ( .  )3(
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: ») ٹ ٹ(، أي: عود غليظ سواء  قائالاً إليه األلويس  ما أشار  ڤ(، وهو 

كان يف رأسه نار كم يف قوله:

َها واْلتَِهاهُبَا ا َعَلْيَها َجـرُّ َوَأْلَقى َعىَل َقْيٍس ِمَن النَّاِر َجْذَوةاً * *  َشِديداً

أو مل تكن كم يف قوله:

اٍر والَ َدِعِر َذا َغرْيَ َخوَّ َباَتْت َحَواطُِب َلْيىَل َيْلَتِمْسَن هَلَا  **  َجْزَل اجْلِ

ولذا بينت كم قال بعض املحققني بقوله تعاىل: )ٹ ڤ( وجعلها نفس 
ا«)1(. النار للمبالغة كأهنا لتشبث النار هبا استحالت ناراً

ويف إيثار التعبري بتلك الفريدة إشارات عديدة منها:

- أن تلك الفريدة أوجز مما فرست به عىل الرأي املختار؛ ألهنا - كم هو واضح 
بجالء - أوجز من قولنا: أو أجد قطعة غليظة من اخلشب تشتعل فيها النار.

- يف الفريدة إيمء إىل أن اجلو يف تلك الليلة كان شديد الربودة، وأهنم كانا يف 
أشد احلاجة إىل نار يستدفئان هبا، ومن َثمَّ عرب باجلذوة ألن النار املشتعلة يف اجلذوة 

تستمر فرتة طويلة تكفي طوال الليل.

ولو عرب بلفظة أخرى ملا ُفِهم مدى املعاناة التي كانوا يعانوهنا من جراء هذا اجلو 
القارص.

فالتعبري بتلك الفريدة يتناسب مع احلالة التي كانوا عليها أتم تناسب، ويتالءم 
مع املناخ القارص الزمهرير يف صحراء سيناء يف تلك الليايل الشاتية، واهلل أعلم.

والتحرير   ،281/13 القرطبي  وتفسري  والكشاف174/3،  األلويس701/13،  تفسري   )1(
والتنوير111/20 . 
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- يكشف سياق تلك الفريدة عن أن موسى  حني رأى النار من بعيد انتابته 
أكثر من خاطرة فهو قد ضل الطريق واجلو بارد، فحاجته إذن من تلك النار إىل شيئني: 
ا يدله عىل الطريق الصحيح إىل مرص - ألنه ال توجد نار دون من  أن جيد عندها هادياً
)ڑ ڑ ک( عىل  يشعلها غالباًا - وقد أشري إىل ذلـك يف سورة النمل بقوله: 
ا فقال هنا  سبيل اليقني، ولكنه عاود التفكري علَّ النار إذا ذهب إليها ال جيد عندها أحداً
)ٿ( ليكون  )ٿ ٿ ٿ ٹ( فاحتاط وعرب بقوله:  الرجاء:  عىل سبيل 
ا ما،  أكثر دقة، ويف طه عرب بقوله: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې(؛ ألنه قد جيد عند النار خمرباً

ولكنه ال يعرف الطريق فأتى بتلك العبارة؛ ألنه يتمنى أن جيد من هيديه.

كل هذه اخلواطر عربت عنها تلك األساليب الواردة يف أكثر من سورة، ولكل 
عبارة لقطة وملحة ال توجد يف غريها، واحلال كان كذلك يف طلب احلصول عىل ما 
إليها سيجدها مشتعلة،  أتى  إذا  النار  ُبعٍد فكر أن تلك  النار من  ُيدفئهم فعندما ملح 
وعندئذ سيحصل منها عىل شعلة قوية يستدفئون هبا، وهذا ما ُذكر يف قوله تعاىل يف 
سورة النمل: )ک ک ک گ گ گ( ]النمل:7[ علـى سبيل اليقني، 

ا راجع نفسه يف هذا األمر، واحتاط فعاد يقول عىل سبيل الرجاء: )ۈ  ولكنه أيضاً
ٴۇ ۋ ۋ( ]طـه: 10[.

ثم عاود التفكري قائالاً قد جيد النار -إذا ذهب إليها- قد مخد هلبها، ومهد أوارها 
بقوله:  هنا  عنه  املعرب  وهو  ليلتهم،  تكفي  النار  من  مجرة  عىل  إال  حيصل  لن  فعندئذ 
)ٹ ٹ ٹ ڤ( أي: بجمرة ملتهبة، ويالحظ أنه مل يأت بصيغة أخري يف 

احلديث عن هذه احلالة -مثلم سبق- ألن اجلمرة امللتهبة ال احتمالت فيها.
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فجاءت العبارة عن ذلك وحيدة فريدة يف سورة القصص حتكي تفرد هذه احلالة 
، وأنه مل يعاود -واهلل أعلم- التفكري فيها كم عاوده فيم مىض،  يف نفس موسى 
وقد جاءت كل عبارة كاشفة عم كان جيول يف نفسه  من خمتلف االحتمالت، وملا 
كانت اجلذوة ليس فيها احتمل -كم سبق- مل تتكرر يف أي سورة، أال ما أحكم هذا 

القرآن وأجله وأعظمه؛ إنه تنزيل من حكيم محيد.

ا عجيبة مل  - يف الفريدة إشارة إىل أن تلك النار التي تراءت ملوسى  كانت ناراً
ير الكون مثيلها مذ كان وحتى يوم القيامة، فهي ليست ككل النريان بدليل أهنا وردت 
نكرة يف كل مواضعها يف تلك القصة مما ييش بأهنا نار عجيبة فريدة يف نوعها غريبة يف 
ا مصدرها املأل  جنسها ليست من جنس النريان املعتادة املتعارف عليها، بل كانت ناراً

األعىل، فأوحت الفريدة )ٹ( بذلك كله، واهلل أعلم.

*  *  *

ڦ  ڦ  )ڦ  تعاىل:  قوله  يف  وجاءت  )ڃ(،  اخلامسة:  الفريـدة 
ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

ڇ( ]القصص:30[.

يف الفريدة السابقة رأى موسى  من النار ما رأى، ولكنه مل يكن وصل إليها 
ا، وهناك كانت  بعُد، فلم أتاها مل جيدها النار التي رسحت فيها خواطره بل وجدها نوراً
املفاجأة الكربى التي مل ختطر عىل باله فقد ناداه رب العاملني بنداء ال ُيعرف كنهه وال 
وصفه، ناداه من شاطئ الوادي األيمن يف تلك البقعة من أرض سيناء املباركة التي 

تباركت منذ هذه اللحظة، وكان ذاك تكريم هلذا املكان أيم تكريم.
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والبقعة كم يقول السمني احللبي هي: »املوضع اخلاص. قال الليث: هي قطعة 
من األرض عىل غري هيئة التي إىل جنبها، ولذلك يقال فيمن فيه سواد وبياض أبقع 
وهو جنس منه... ثم استعملت البقعة يف مطلق املكان وإن مل يكن فيه خمالفة ملا إىل 

جنبه«)1(.

وجاء كالم املفرسين مطابقا ملا ذكره اللغويون يقول األلويس: »البقعة القطعة 
ووصفت  القاموس،  يف  كم  باؤها  وتفتح  جنبها  إىل  التي  هيئة  غري  األرض عىل  من 

بالربكة ملا خصت به من آيات اهلل  وأنواره«)2(.

ويف اصطفاء تلك الفريدة دالالت عديدة منها:

- أن أصل الفريدة يف اللغة -كم مر- موضع خاص أو قطعة من األرض عىل 
هلا  أن  عىل  عال  بصوت  وينادي  يرصح  اللغوي  فأصلها  جنبها،  إىل  التي  هيئة  غري 
ا مع السياق الوارد فيه تلك الفريدة؛  خصوصيات ليست يف غريها، وهذا يتواءم متاماً
أهنا أرض هلا سمت وصفات  يؤكد عىل  اللفظة  يلف هذه  الذي  الكريم  النظم  فإن 

ليست يف غريها فهي مباركة ومقدسة ومطهرة.

وهكذا انسجمت الفريدة مع سياقها أشد انسجام، ولن جتد غريها أوفق هبذا 
املقام كم هو بني لكل من ينعم نظره.

- تفردت تلك البقعة عن غريها من األرايض بأمور ومشاهد مل حتدث يف مكان 
آخر، فقد شهدت معجزات كثرية اختص هبا موسى  من بني األنبياء مل حتدث 

)1(  عمدة احلفاظ 247/1 - 248، ومقاييس اللغة 281/1، واملعجم الوسيط 68/1 .
تفسري األلويس 703/13، والتحرير والتنوير 112/20 .   )2(
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لغريه، بل مل حتدث يف تاريخ اإلنسانية قاطبة، واهلل أعلم.

*  *  *

)ائ ەئ  تعاىل:  قوله  يف  ووردتا  وئ(،  )وئ  والسابعة:  السادسة  الفريدة 
ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]طـه:12[.

أي:  وئ(،  )وئ  تعاىل:  »قوله  فقال:  اخللع  معنى  احللبي  السمني  وذكر 
نحهم، وذلك أهنم كانا من جلد محار ميت مل يدبغ، وعن بعض الصوفية أنه كناية عن 
التمكني كقولك انزع ثوبك وخفك وشمر ذيلك، وأصل اخللع اإلزالة والتنحية«)1(.

و»النعل ما ُوِقيت به القدم من األرض وكذلك النعلة واجلمع نعال«)2(.

ا لوضوح معنامها. ومل يرد عند املفرسين يف معنى هاتني الفريدتني يشء ذو بال نظراً

لكن هذا ال يمنع من أن نثري سؤالنا املهم ملاذا آثر النظم احلكيم التعبري هبم دون 
غريمها؟

أقول: إن اختيار هاتني الفريدتني وراءه أرسار مجة منها:

- أن حروف هاتني الفريدتني فيها سمت كثرية من صفات القوة تتمثل يف اجلهر 
والشدة والتفخيم واالستعالء واإلصمت، وهذه السمت حتكي قوة األمر وجديته، 

وترشد إىل أن هذه البقعة هلـا ماهلا من القداسة واالحرتام.

قوة  من  فيهم  ملا   - حذاءيك  انزع  مثل   - غريمها  عن  الفريدتني  هاتني  إيثار   -

عمدة احلفاظ 601/1ـ  602، ومفردات الراغب 156، ومقاييس اللغة 209/2 والبصائر   )1(
. 560/2

بصائر ذوي التمييز 87/5 .  )2(
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وجزالة تنسجم مع سياق الكالم أشد انسجام، وهذا يدركه كل متأمل حصيف ممعن 
للنظر يف خبايا األساليب يف هذا السياق الذي تكتنفه القوة واجلزالة.

ناهيك عن أن يف النزع شدة وعنفواناًا ال تتالءم يف اخلطاب مع نبي اهلل موسى 
، بخالف اخللـع فال يومئ إىل ذلك، كم أن التعبري بالنعل دون غريه فيه نص عىل 
القدم من األرض وكأن اهلل  حني أمره  املطلوب؛ ألن معناه - كم مر - ما يقي 
بخلعهم طمأنه أنه لن يصيبه مكروه من جراء ذلك - وهبذا ُيعلم أن ما ذكره القرآن 

ال معقب عليه وال راد له، وال يمكن لغريه أن حيل حمله.

- األمر بخلع النعلني يومئ إىل أمهية وقيمة وعظمة هذا املكان فهو كم يذكر 
؛ ألن احلفوة أبلغ يف التواضع، وأقرب إىل الترشيف والتكريم،  املفرسون كان »تعظيماً
وحسن التأدب، وقيل: معناه انزعهم لتصيب قدميك بركة الوادي املقدس، واألول 
أوىل، ومن ثم طاف السلف بالكعبة حافني: قال النسفي والقرآن يدل عىل أن ذلك 
ا  احرتام للبقعة وتعظيم هلا فخلعهم وألقامها من وراء الوادي«)1(، والرأي األخري أيضاً

ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  )ائ  قوله:  يف  بعلته  مصحـوب  ألنه  جائز 
وأنت  يصح  وال  املطهر،  املقدس  الوادي  يف  واقف  ألنك  اخلعهم؛  أي:  ۈئ(، 
ا  واقف يف الوادي املقدس يف معية رب العاملني أن تلبسهم، فكان األمر باخللع احرتاماً
ا لفت إىل قيمة هذا املكان وأمهيته يف جمرى  ، ويف األمر أيضاً للمكان وتعظيماً وتكريماً
رسالته، وتعليم بأن املكان الذي يتكلم فيه الرمحن مع نبي من أنبيائه ليس كأي مكان 
والنزاهة  القداسة  من  لـه  يكون  أن  جيب  بل  والتكريم،  الرشف  بذلك  حيظ  مل  آخر 

فتح البيان 70/6 .  )1(
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واألحكام الرشعية ما ليس يف غريه، واهلل أعلم.

- تشري هاتان الفريدتان إىل أن هذا املكان قد اتصف بصفات ال توجد ألبتة يف 
غريه، فهو املـكان الوحيد يف الكون كله الذي أنصت لكالم ربه مع نبي من أنبيائه، 
وهو املكان الذي بدأت منه رسالة موسى  إىل فرعون وإىل بني إرسائيل، وهو 
فقد  فيه،  اهلل  جتىل  الذي  املكان  هو  ذلك  كل  وقبل  التوراة،  فيه  تنزلت  الذي  املكان 
ا عنها،  ا بيـن األمكنة متميزاً ا عجيبة وفريدة مما استحق أن يكون فريداً شهد إذن أموراً
ولذلك أشري إليه بلفظة فريدة وهي )ڃ( يف اآلية السابقة إيمء إىل ذلك، وُأمر 
موسى بخلع نعليه فيه بلفظتني فريدتني إيمء إىل أنه ليس ككل األماكن بل هو مكان 

معظـم مقدس جرت فيه عجائب وغرائب كثرية، واهلل أعلم.

*  *  *

( وجاءت يف قوله تعاىل: )ڇ ڇ ڇ ڇ  الفريدة الثامنة: )َأُهشُّ
ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ( ]طـه:18[.

ا لتلك البقعة - كم علمنا يف الفريدة السابقة  بعدما خلع موسى  نعليه إكراماً
- أراد املوىل  أن يؤيده بمعجزات تكون معه وهو يواجه القوم الكافرين، فسأله 
عم يف يده سؤال إيناس وتلطف فأجاب: إهنا عصا، ومل يكتف مـوسى بذلك بل زاد 

فوصفها بقوله: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ(.

ومعنـى أهش كم يقول السمني: »أي: أخبط الشجر ليتناثر ورقه فرتعاه الغنم، 
يقال هش هيِش أي فعل ذلك، وقال الراغب اهلش يقارب اهلز يف التحريك ويقع عىل 
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اليشء اللني كهش الورق«)1(.

ومن املفرسين يقول الشيخ صديق خان: ») ڍ ڌ ڌ ڎ( هش بالعصا 
هيش هشا إذا خبط هبا الشجر ليسقط منه الورق. أي: أرضب هبا الشجر فيتساقط منه 
الورق عىل غنمي قاله عكرمة. وقد روي نحو هذا عن مجاعة من السلف أي أهس 
بالسني املهملة وهو زجر الغنم، وكذا قال عكرمة، وقيل مها لغتان بمعنى واحد«)2(.

والسؤال اآلن ملاذا عرب بأهش دون غريها مما هو بمعناها؟

ال بد أن يكون يف هذا العدول أرسار منها:

- أن اهلش هو رضب أوراق الشجر بالعصا ليسقط ويتحات فتأكل منه الغنم، 
وهذا هو املراد هنا كم يدل عليه نظم اآلية، ومن ثم ال يصُلح أن يوضع مكانه أهز؛ 

ا بتمم إنم يقاربه كم يقول الراغب. ألن اهلز ليـس بمعنى اهلش متاماً

فاحلركة يف اهلز أشمل وأعم؛ ألهنا تكون يف اليشء الشديد كم يف قوله تعاىل: 
النبات،  اهتزاز  يف  كم  اللني  اليشء  ويف  ]مريم:25[،  ی(  ی  ی  )ی 

بخالف احلركة يف اهلش؛ فإهنا أخص حيـث تقـع عىل اليشء اللني وهو هش الورق، 
بمعنى  بالسني  أن أهش وأهس  املفرسين -  قال بعض  نقول - كم  أن  كم ال يصح 
واحد بل بينهم فرق واضح ألن اهلس هو زجر الغنم وإبعادها عم ال يريده راعيها، 
الشجر  ورق  هبـا  أهش  أي:  ڎ(  )ڌ  بعُد:  قوله  بدليل  هنا  مراد  غري  وهذا 

الصحاح  املنري244، وخمتار  واملصباح  الراغب 514،  احلفاظ 292/4، ومفردات  عمدة   )1(
290، وبصائر ذوي التمييز 327/5، ولسان العرب ) هش ( . 

فتح البيان 73/6، ومفاتيح الغيب 558/20، والتحرير والتنوير 206/17 .   )2(
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ا، وأن اهلش بمعنى الزجر لقال: )وأهش هبا  ليسقط عىل غنمي، ولو كان املعنى واحداً
غنمي( فبان أن تلك الفريدة هي أليق هبذا املقام، وال يمكن لغـريها أن يقوم مقامها، 

واهلل أعلم.

- يف تلك الفريدة إشارة -من طرف خفي- إىل أن نبي اهلل موسى  اشتغل 
برعي الغنم فرتة من حياته، وقد تفرد  هبذا العمل عىل غريه من األنبياء الذين 

حكى القرآن قصصهم؛ حيث مل يومئ القرآن ألحد غريه بذلك.

ا إىل مرص وهو يصحب بعض األغنـام  كم تدل تلك الفريدة عىل أنه كان عائداً
التي يرشب ألبانـها، ويأكل حلومها يف تلك الرحلة الطويلة، ومعه كذلك العصا التي 
كان هيش هبا الورق علـى غنمه. هذه العصا التي أجـرى اهلل هبا علـى يديه معجزات 

مجة واهلل أعلم.

*  *  *

)ۅ  الفريـدة التاسعة والعارشة: )أفصح - ردءا(، وجاءتا يف قوله تعاىل: 
وئ(  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

]القصص:34[.

املباركة  البقعة  السابقة ذكرنا أن اهلل  سأل موسى وهو يف تلك  الفـريدة  يف 
أمره بعد  من أرض مرص عم يف يده، فأجاب أهنا عصا، واستطرد يف أوصافها، ثم 
ذلـك أن يلقيها فإذا هي حية تسعى، ثم أمره أن يدخل يده يف جيبه فخرجت بيضاء 
من غري سوء، وبعد إظهار هاتني املعجزتني أمره ربه أن يذهب إىل فرعون الطاغية 
يبلغه رسالة ربه، ومعه هاتان املعجزتان أكرب برهان عىل صدقه، ولكن موسى  
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رأى أن املهمة التي سيذهب إليها ثقيلة، وأن األمر جلل وخطري، من هنا دعا ربه أن 
ا ومعيناًا، وألنه يمتلك مقومات ال توجد  يرسل معه أخاه هارون ليكـون له ظهيـراً
، وهي فصاحة اللسان، وقوة البيان، وهذا ما تدل  عىل الوجه األكمل يف موسى 

عليه الفريدتان الواردتان يف تلك اآلية.

ې(  ې  ۉ  )ۉ  تعاىل:  »قوله  احللبي:  السمني  يقول  معنامها  ويف 

الفصاحة خلوص الكالم وبيانه بحيث ال يلتبس عىل سامعه وفصح الرجل جادت 

فهو  يفصح  وأفصح  فصيح،  فهو  يفصح  اللبن  فصح  من  الفصاحة  وأصل  لغته... 

مفصح إذا خلص من الرغوة وتعرى عنها، فالفصح خلوص اليشء مما يشوبه«)1(.

معينا  لغريه  التابع  احلقيقة  والـردء يف  معيناًا،  أي:  )ې ى(  تعاىل:  »وقوله 

له«)2(.

ومن املفرسين يقول األلويس: »قال أبو حيان الردء املعني الذي يشتد به األمر 

فِعل بمعنى مفعول، فهو اسم ملا يعان به، كم أن الدفء اسم ملا يتدفأ به قال سالمة 

بن جندل:

يِفٍّ   **   َشِديِد احْلَدِّ َعْضٍب ِذي ُفُلوِل َوِرْدِئي ُكلُّ َأْبَيَض َمرْشَ

ويقال: ردأت احلائط أردؤه دعمته بخشبة لئـال تسقط.

ويف قولـه: )ۉ ې( داللة عىل أن فيه  فصاحة، ولكن فصاحة أخيه 

عمدة احلفاظ 276/3، ومفردات الراغب 394 .   )1(
عمدة احلفاظ 89/2، ومفردات الراغب 198 .  )2(
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أزيد من فصاحته«)1(.

ويف هاتني الفريدتني دالالت مجة وإشارات مهمة منها:

- أن التعبري بالفصاحة أدق يف الداللة عىل املراد؛ ألن الفصاحة يف أصل وضعها 
؛  اللغوي هي خلوص اليشء مما يشوبه، وموسى  كان يشوب كالمه ُحْبَسةاً وُلْكنَةاً

بدليل دعائه ربه بقوله: )ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
ې( ]طه 25-27[، فكان حيتاج لشخص لديه القدرة عىل دحض شبهات الكفار 

بلسانه الفصيح الطليق، ومن ثم طلب من ربه أن يرسل معه أخاه هارون ألنه يتمتع 
بفصاحة لسان، وقوة بيان، وجودة تعبري إذا تفوه ال خيتلط وال يلتبس ما يقوله عىل 
سامعيه مثل اللبن الفصيح الذي خلص مما يشوبه وخيتلط به، وهذا املعنى ال يتأتى 
فيم يقارب الفريدة، أو يرادفها عند من يقول بالرتادف، ومن ثم لن جتد لفظة قادرة 

عىل إبراز هذا املعنى إال تلك الفريدة، واهلل أعلم.

ألن  األنبياء  أفصح  كان  هارون  أن  عىل  بعيد  أو  قريب  من  الفريدة  تدل  ال   -
موسى  حدد ذلك بقوله: )ۉ ۉ ې( أي: هو أبني عن أغراضه، وأقوى 
يف إعرابه عن نفسه مني، فليس هذا عىل العموم كم يفهم من كلمة مني؛ ألن سيدنا 
الكلم  »أوتيت جوامع  يقول:  قاطبة، وكان   البشـر  أفصح  كان   × اهلل  رسول 

ا«، كم ورد يف مسند اإلمام أمحد ]250/2[. واختصـر يل الكالم اختصاراً

معني؛  مثل  يقارهبا  مما  املعنى  أداء  عىل  األقدر  هي  )ى(  الفريدة  أن  كم   -

تفسيـر األلويس 712/13 ـ 713، وجماز القرآن 104/2، والكشاف 176/3، ومفاتيح   )1(
الغيب 281/23، والتحرير والتنوير 116/20 . 
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ألن الردء ليس هو املعني فحسب بل هو املعني األمني الذي يشتد به األمر، ويقوى 
م، وهذا املعنى الدقيق ال يوجد يف لفظة معني. وُيَدعَّ

املخلص  والقائد  الرسول  كان هو  أن موسى   الفـريدة عىل  تلك  تؤكد   -
يتأملها، وأن دور  املباركة لكل من  لبني إرسائيل كم هو بنيِّ من سياق تلك القصة 
هارون  كان دور التابع املعني الذي خيلفه إن غاب ملالقاة ربه، والذي يبني عنه 
بلسانه يف املواقف التي حتتاج إىل ذلك، أي: أن موسى  كان نبيا باألصالة وهارون 

بالتبعية، وهذا األمر يف تاريخ األنبياء يعد فريدا مل يتكرر.

فإسمعيل وإسحاق عليهم السالم نبيان أخوان، وكان كل منهم نبي باألصالة، 
وأوفاه،  تعبري  أتم  املقصود  عن  معربة  الفريدة  فجاءت  هنا  معنا  التي  احلالة  عكس 
ملوسى،  تابعا  هارون   يربز  الذي  العام  القصة  سياق  مع  داللتها  وانسجمت 

وغريها من األلفاظ ال ينهض بتلك الداللة ألبتة، واهلل أعلم.

*  *  *

ڱ  )ڳ  تعاىل:  قولـه  فـي  ووردت  ں(،  )ڱ  عرشة:  احلادية  الفريدة 
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]طـه:42[.

ا ومعيناًا -كم يفهم  ملا استجـاب اهلل  ملوسى، وأرسل معه أخـاه هارون ردءاً
يتوانيا عن ذكر رهبـم؛ ألنه هو  مما سبق- أمرمها أن يبارشا الدعوة من حينهم، وال 

العاصم هلم من بطش فرعون وطغيانه.

ويف داللة تلك الفريدة يقـول السمني احللبي: »قوله تعاىل: )ڱ ں ں ڻ(، 
أي: ال تفرتا وال تضعفا، يقال: ونى يف األمر يني: إذا ضعف فيه، وقرص يف حتصيله 



- 139 -

ونياًا«)1(.

ويقول الرازي يف خمتار الصحاح: »الونى الضعف والفتور والكالل واإلعياء، 
يف  وتوانى  واٍن،  فهو  ضعف  أي:  و)ونياًا(  )ونى(  بالكرس  يني  األمر  يف  ونى  يقال: 

حاجته قرص«)2(.

ومن املفرسين يقول الصابوين: »)تنيا( الونـى الضعف والفتور قال العجاج:

ٌد ُمْذ َأْن َغَفر   **   َلُه اإِلَلُه َما َمىَض َوَما َغرب َفَم َوَنى حُمَمَّ

فقوله: )ڱ ں ں ڻ(، أي: ال تفرتا وتقرصا فـي ذكر اهلل سبحانه وتسبيحه، 
قال ابن كثري: واملراد أن ال يفرتا عن ذكر اهلل بل يذكران اهلل يف حال مواجهة فرعون 

ا له«)3(. ليكون ذكر اهلل عوناًا هلم عليه، وقوة هلم وسلطاناًا كارساً

أما مِلَ ُأوثر التعبري بتلك الفريدة؟ فألمور عديدة منها:

- أهنا أوىف يف التعبري عن املراد؛ ألهنا حتمل يف طياهتا املعاين السابقة كلها، فهي - 
كم ذكر اللغويون - بمعنى: ال تفرتا وال تكال وال تقرصا وال تضعفا، وهذه الدالالت 
كلها مرادة ويقبلها سياق الكالم وغريها ال ينهض بأداء تلك املعاين، ومن ثم فهي 
أوجز وأفصح؛ ألهنا عربت عن املعاين الكثرية بلفظة واحدة، وقد وضعت الفريدة يف 

مكاهنا األحق هبا الذي ال يمكن لغريها أن يسد مسدها.

وهنا ملحوظة أن النهي عن الونى ليس بالرضورة أن يكون عن تراخ وفتور مهة 

)1(  عمدة احلفاظ 396/4، واملعجم الوسيط 1101/2 .
خمتار الصحاح 307، واملصباح املنري 258 .  )2(

صفوة التفاسري للصابوين 820/2 .  )3(
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وعزيمة بل هو تشديد وتأكيد؛ ألن يف الذكر فوائد مجة وعظيمة )1(.

- يف هذه الفـريدة إيمء إىل أن دعوة فرعون إىل اإليمن بالواحد الديان كانت - 
ا؛ ألهنم كانوا يعتقدون أنه إله فكيف ُيدعى  ا عجيبـاًا غريباًا فـريداً يف عرف الناس - أمراً
ما طلبه، فهو  اهلل  ملوسى  يف كل  ثم استجاب  إله غريه؟ ومن  لعبـادة  اإلله 
يقـول له يا موسى: قد استجبت لدعائك، وأرسلت معك هارون أفصح منك لساناًا 
تدعوا  أن  وهي  كربى  مهمة  اآلن  وأمامكم  ومعني،  نارص  خري  وهو  بياناًا،  وأعذب 
القهار، واستعينا عىل ذلك بذكر اهلل  الواحد  الطاغية اجلبار إىل عبادة  امللك  فرعون 

؛ فإن ذكر اهلل عونكم عليه، وسالحكم الذي َتغِلبان به. ا متواصالاً وتسبيحه ذكراً

*  *  *

الفـريدة الثانية عرشة: )ے ے (، وُسلكـت يف قوله تعاىل: )ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ( ]الشعراء:50[.

وقد وردت تلك الفريـدة عىل لسان السحرة -بعدما آمنوا باهلل رب العاملني- 
حني هتددهم فرعون بتقطيع أيدهيم وأرجلهم من خالف وتصليبهم يف جذوع النخل 

فقالـوا هذه اللفظة غري آهبني بتهديده أي: افعل ما تريد، واقض ما أنت قاض.

الضري  ے(  ے  )ھ  تعاىل:  »قوله  السمني:  يقـول  الفريدة  هذه  معنى  ويف 
بمعنى )الرض والرضر والضور(، يقال: ال ضري، وال رض، وال رضر، وال ضور، وال 

ضارورة، كلـه بمعنى واحد«)2(.

انظر اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق د/ بنت الشاطئ 334 ـ 335 .  )1(
عمدة احلفاظ 2/ 451 .  )2(
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ويقول الراغب يف مفرداته: »الضري واملرضة يقال: ضاره ورضه، قـال: )ے ے 
ۓ ڭ ڭ ڭ(، وقـوله: )ەئ ەئ وئ وئ( ]آل عمران:120 [«)1(.

ويقول الشيخ صديق خان: »)ھ ے ے( أي: ال رض علينا فيم يلحقنا من 
عقاب الدنيا فإن ذلك يزول، وال بد من االنقالب بعده إىل ربنا فيعطيـنا من النعيـم 
الدائم ماال حيد وال يوصف، قال اهلروي: ال ضري وال رضر وال رض بمعنى واحد«)2(.

يف  علينا  رضر  ال  أرادوا  واحد  والضور  والضري  »الرض  الزخمرشي:  ويقول 

ذلك بل لنا فيه أعظـم النفع ملا حيصل لنا يف الصرب عليه لوجه اهلل من تكفيـر اخلطايا 

والثـواب العظيـم مع األعواض الكثرية...«)3(.

مما سبق علم أن اللغويني واملفرسين جيعلون الضري والرضر بمعنى واحد كم هو 

ظاهر من كالمهم، ولكنَّ مادة الضري من ضار يضور، أو يضري فهي من باب )قال 

وباع( كم يف خمتار الصحاح »ضاره أي رضه وبابه قال وباع«)4(.

من  اللفظة  تلك  تعد  ولذا  خمتلف؛  اللغوي  فجذره  رضر  من  فهو  الرضر  أما 

من  أكثر  يف  مادته  تكررت  فقد  الرضر  عكس  وصيغة  مادة  تتكرر  مل  ألهنا  الفرائد؛ 

موضع.

أما عن رس ورود هذه اللفظة فريدة وحيدة يف هذا املوطن، فأرى -واهلل أعلم- 

مفردات الراغب 308 .   )1(
فتح البيان 18/7، وانظر مفاتيح الغيب 124/23، وتفسري األلويس 192/13 .  )2(

تفسري الكشاف 113/3، وتفسري القرطبي 99/13 .  )3(
خمتار الصحاح 161 .  )4(
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أن اإلتيان هبا له أسباب عديدة منها:

- أهنا تنفي الرض مع عدم املباالة به، وااللتفات إليه إن وقع، أما الرضر فهو سوء 
احلال يف النفس والبدن مع التأمل والتأثر واملباالة بوقوعه، فهـو فرق دقيق كم ترى، 
ويؤيده سياق الفريدة بوضوح حيث شفعوا ذلك بقوهلم: )ۓ ڭ ڭ ڭ(، أي: 
ال نحفل بم تصيبنا به من رض، ولن يغري ذلك من إيمننا، ولن يفت ذلك يف عضدنا 

وسرينا يف طريق احلق، واإلذعان للواحد الديان.

- يف تلك الفريـدة -دون ضور، ورضر- خفـة عىل اللسان، وسالسة يف وقعها 
العذوبة  وتلك  والسالسة،  اخلفة  لضاعت  مكاهنا  غريها  ُوضع  ولو  اآلذان،  علـى 
البادية يف أعطاف الفريدة مع أهنم يشرتكان معها فـي حرفني، وجرب ذلك بنفسك، 

وردده عىل لسانك جتد مصداق ما أقول لك.

أن ال  تثبت  القرآنية  الفرائـد  أن  إليه من  ذهبنا  ما  الفريدة صحة  تلك  تؤكد   -
وإال  يشء،  كل  يف  لفظني  بني  والتكامل  التطابق  بمعنى  الكريم  القرآن  يف  ترادف 
الستغنى القرآن باملذكور املكرر فيه، وهو الرضر عن الضري تلك اللفظة الفريدة، فلم 

ا يف املعنى، وتبايناًا يف الداللة بينهم، واهلل أعلم. أتى هبـا أنبأ أن هناك فرقاً

أهنا تعكس بوضوح  وإيقاع أصواهتا جيد  الفريدة،  تلـك  يتأمل حروف  - من 
الرسعة الفائقة يف رد السحرة عىل هتديدات فرعون بال تردد وال تلعثم وال نكوص 

وال مراجعة للنفس.

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعاىل:  قوله  السورة  تلك  سياق  من  ذلك  يؤكد 
اإليمن  دخل  قد  فهم  ]الشعراء46-45[،  ژ(  ڈ ڈ  ڌ ڌ ڎ ڎ 
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فبمجرد  عصيهم،  موسى  عصا  لقفت  أن  عقب  قلوهبم  يف  حبه  وأرشبوا  نفوسهم، 
قوله  يف  الفاء  عليه  تدل  كم  مهلة  أدنى  بال  ساجدين  خروا  املعجـزة  لتلك  رؤيتهم 

فُألقى.

الفرعون  هذا  وأمام  البيئة،  تلك  مثل  يف  وعجيب  فريد  موقف  منهم  وهذا 
الطاغية املتجرب الذي ادعى األلوهية، وقـال: )ڃ چ چ(، ومع ذلك مل يرهبوه، 
ومل خيافوا عىل أنفسهم، ولكنهم ردوا برسعة فائقة، وبثقة متناهية عىل هتديداته بلفظة 
تاريخ  يف  احلالة  وتلك  املوقف،  هذا  تفرد  عكست  القرآن  يف  وحدها  ا  نسيجاً فريدة 
اإلنسانية الطويلة مل حيك الذكر احلكيم عن حدوث مثله يف أمة من األمم عىل يد أي 

نبي آخر، واهلل أعلم.

- تومئ تلك الفريدة إىل أن اإليمن إذا دخل يف النفس، ومتكن فيها، وتغلغل 
يف نواحيها يعمل يف صاحبه عمل السحر فيجعله ينقلب يف أفكاره ويف سلوكياته من 
أقىص اليسار إىل أقىص اليمني، فقد بدل اإليمُن السحرَة من قمة الكفر والرش إىل ذروة 

اإليمن واخلري من الرهبة والرعـدة من فرعون وملئه إىل الثبات والقوة واجلـراءة.

كم تومئ الفريدة إىل أن هؤالء السحرة كانوا أول من آمن من املرصيني من قوم 
)ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  التالية يف قوله:  اآلية  بذلك يف  فرعون، وقد رُصح 
ۋ ۋ ۅ ۅ( ]الشعراء:51[ فقد تفردوا هبذا األمر دون غريهم من املرصيني، 

وغري ذلك كثري مما ندعه للقارئ ليتماله ويستنبطه، واهلل أعلم.

*  *  *
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الفريدة الثالثة عرشة: )ڈ(، وقد جاءت يف قوله تعالـى: )ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک( ]غافر:44[.

وقد وردت تلك الفريدة عىل لسان مؤمن آل فرعون، وآثرنا دراستها بعد الفريدة 
السابقة التي أتت عىل لسان السحرة؛ ألن قصة موسى  بعد إيمن السحرة أخذت 
منحى آخر؛ فإن فرعون ومأله بعد ذلك مل ُيسلمـوا بل جلوا يف طغياهنم يعمهـون، 
وأخذ املـأل من قوم فرعون يوغرون صدره عىل بني إرسائيل مصداقا لقوله تعاىل: 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  )ک 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ( ]األعراف:127[.

موسى   عىل  والوعيد  التهديد  انسحب  بل  احلد  هذا  عند  األمر  يقف  ومل 
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  مصداقا لقوله تعاىل: 
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ( ]غافر:26[، وهنا بدأ دور مؤمن آل فرعون 

- الذي كان يكتم إيمنه - يظهر حيث خاف عىل نبي اهلل موسى  أن متتد أيدهيم 
يئس من هدايتهم فوض  بأسلوب حكيم، وملا  ينصحهم ويعظهم  إليه بسوء فطفق 

أمره إىل اهلل -جل يف عاله- هذا هو السياق الذي يكتنف تلك الفريدة.

وقد ذكر السمني معناها فقال: ») ڈ ڈ ژ ژ( أي: أرده إليه، يقال: 
متعني  غري  أي:  بينهم،  فوىض  ماهُلم  قوهلم  من  وأصله  فالن.  إىل  أمره  فالن  فوض 

لواحد بعينه«)1(.

واملصباح  الصحاح215،  وخمتار  الراغب401،  ومفردات   ،303/3 احلفاظ  عمدة   )1(
املنري184 .
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ومن املفرسين يقول الشيخ صديق خان: ») ڈ ڈ ژ ژ( مستأنف، 
أي: أتوكل عليه، وأسلم أمري إليه، قيل: إنه قال هذا ملا أرادوا اإليقاع به«)1(.

وإذا كان التفويض بمعنى الرد والتسليـم والتوكيـل فِلَم فضل الذكر احلكيم 
التعبري بتلك الفريدة دوهنا؟

ا عديدة منها: البد أن لذلك التفضيل أغراضاً

ا ال يوجد فيم يقارهبا؛ فالتفويض معناه تسليم  - أنَّ يف هذه الفريدة معنى زائداً
األمر ورده هلل سبحانه مع ثبات إيمن صاحبه، وقوة يقينه بربه، وعدم الرهبة واخلشية 
من غريه سبحانه، فهو تفويض عن قوة وعلم وثبات ال عن ضعف وخزي وجهل، 
وهذه املعاين ال تؤدهيا األلفاظ األخرى بالدقة والدرجة نفسها. فكانت هذه الفريدة 

أكمل يف أداء املراد، واهلل أعلم.

- هذه الفريدة دون غريها تلتئم بوضوح شديد مع سياق تلك القصة ألن مؤمن 
ا  آل فرعون ملا يئس من إصالح حال قومه، وعودهتم إىل طريق الرشاد، مل جيد مفرًّ
إال أن يسلم أمره إىل مواله ينفذ فيهم حكمه ومشيئته، فالتفويض جاء عقب اليأس 
من النصح واإلرشاد، أو أن التفويض جاء عقب هتديدهم له بالقتل، ولكن اهلل  

نجاه منهم؛ بدليل قوله تعالـى: )گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ( ]غافر:45[، وعلـى كال الرأيني فقـد وضعت الفريدة يف مكاهنا األمثل 

الذي ال يغني غريها غناءها.

ا فإن مؤمن آل فرعون رشع يدافع عن  ا عجيباًا فريداً - تعكس تلك الفريدة أمراً

فتح البيان 289/8 .   )1(
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موسى يف خضم هذه األحداث امللتهبة التي هتدد فيها فرعون بني إرسائيل أن ينكل 
هبم من جديد بل زاد األمر وتوعد موسى نفَسه - كم مر من اآليات السابقة - يف 
خضم تلك الثورة العارمة عىل موسى وقومه من فرعون وملئه كان من املفرتض أن 
ا من فرعون وبطشه، وأال  ا وهلعاً َمْن آمن ِمن آل فرعون يظل يكتم إيمنه وخيفيه خوفاً
ينبس ببنت شفة، ولكن األمر جاء عىل خالف ذلك فقد دافع هذا الرجل عن موسى 
بكل ما لديه من حجج عقلية ومنطقية، وأعلن عن إيمنه رصاحة كم يف قوله تعاىل: 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  )ڀ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]غافر42-43[، فكان موقف هذا املؤمن يف 
ا يف إيمنه وثباته عىل احلق وسط  ا فريداً تلك اللحظات العصيبة موقفـاًا بطوليًّا مرشفاً
العجيبة،  الفريدة هبذه األمور  تلك  فأوحت  الكفر والفساد والطغيان،  أعاصري من 
ا مضيئاًا وسط ظالم ليل دامس  وأبانت عن أن تلك الشخصية الفريدة غدت نموذجاً

مدهلم، واهلل أعلم.

أومأت  وقد  واحدة فحسب،  مرة  القرآن  فرعون ذكرت يف  آل  مؤمن  - قصة 
تلك الفريدة إىل تفرد هذه املوضع الوحيد، واهلل أعلم.

*  *  *

الفريـدة الرابـعة عرشة: )ۇ(، وجاءت يف قوله تعاىل: )ہ ہ ہ 
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې( ]القصص:76[.
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أشارت الفريدة السابقة إىل نموذج حي لصالبة العقيـدة، وقوة اإليمن وسط 
براكني الكفـر والطغيـان - وهو مؤمن آل فرعون - وكان من املفرتض أن يكـون 
كل بني إرسائيل يف مواجهة جربوت فرعون عىل قلب رجل واحد، ولكن لألسف 
خرج من بني ظهرانيهم قارون الذي متاأل مع فرعون عىل بني جلدته، واستعىل عليهم 
بمله، وقد رزق اهلل  قارون بمل وفري، وخري كثري ال حيىص وال يعد، وبدل أن يشكر 
)ٻ ٻ ٻ ٻ پ(،  مواله عىل ما رزقه من مال طغى وبغى وتكرب وقال: 
مع  وذهب  عليه،  مأسوف  غري  األرض  وبأمواله  به  اهلل  خسف  أن  عاقبته  فكانت 

الذاهبني اهلالكني.

لتنهض،  أي:  ۇ(  ») ۇ  احللبي:  السمني  يقول  الفريدة  تلك  وعن 
يقال: ناء ينوء إذا هنض، وناء البعري ينوء نوءا كذلك فهو ناء، وقد استعار امرؤ القيس 

ذلك لليل يف قوله:

ا َوَناَء بَِكْلَكِل َفُقْلُت َلُه مَلَّا مَتَطَّى بُِصْلبِِه  * *  َوَأْرَدَف َأْعَجازاً

وقوله تعاىل: )ۓ ڭ ڭ( قيل: هو من ذلك أي: هنض به عبارة عن 
التكرب، كقوهلم: شمخ بأنفه، وقيل: مقلوب من نأى ينأى«)1(.

وقد اختلف املفرسون يف معناها عىل أكثر من رأي: يقول الزخمرشي: »يقال: ناء 
به احلمل، إذا أثقله حتى أماله«)2(.

لتنيئ  املعنى  أن  فيه  قيل  ما  أحسن  ۇ(  ۇ   (« القرطبي:  ويقول 

عمدة احلفاظ 263/4، ومفردات الراغب 529، وخمتار الصحاح284 .   )1(
تفسري الكشاف 190/3 .  )2(
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يذهب  هو  قالوا:  كم  الباء،  دخلت  التاء  انفتحت  فلم  بثقلها،  متيلهم  أي:  العصبة، 
تنهض  أي:  تنوء،  العصبة  فجعل  بالعصبة،  لتنوء  فصار  البؤس،  ويذهب  بالبؤس، 

ا إذا هنض بثقل«)1(. متثاقلة، كقولك: قم بنا أي: اجعلنا نقوم. يقال: ناء ينوء نوءاً

باء  )ۇ(  قوله:  الباء يف  أن  تثقل. ويظهر  »تنوء:  ابن عاشور:  ويقول 

املالبسة، أي: تثقل مع العصبـة الذين حيملوهنا، فهي لشدة ثقلها تثقل مع أن محلتها 

عصبة أولو قوة، وليست هذه الباء باء السببية كالتي يف قول امرئ القيس:

ا َوَناَء بَِكْلَكِل ...........................     َوَأْرَدَف َأْعَجازاً

وال كمثال صاحب الكشاف: ناء به احلمل إذا أثقله احلمل حتى أماله.

وأما قول أيب عبيدة بأن تركيب اآلية فيه قلب فال يقبله من كان له قلب والعصبة 

اجلمعة، وأقرب األقوال يف مقدارها قول جماهد أنه من عرشة إىل مخسة عرش«)2(.

وقد عرب الذكر احلكيم بتلك الفريدة دون غريها مثل تثقل أو متيل ملا حتويه من 

فوائد عديدة منها:

- أنَّ الفريدة -ملن يتأملها بدقـة، وجيرهيا عىل لسانه بأناة- ُتشعر بثقل حروفها، 

وهذا الثقل حيكي معنى الفريدة بوضوح، ولن تقدر لفظة غريها أن تؤدي هذا املعنى 

بجرس حروفها كم تؤديه تلك الفريدة.

تفسري القرطبي 312/13، وانظر تفصيال أكثر يف اإلعجاز البياين للقرآن د/بنت الشاطئ   )1(
. 564 :562

التحرير والتنوير 177/20 .  )2(
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ا -ال  - تومئ الفريدة إىل أن قارون كان يملك ماالاً - يعد يف حينه ووقته كثرياً
ا، أو ال يوجد عند بني إرسائيل -الذين هو منهم-  يقدر عىل امتالكه فرد آخر مطلقاً
َمْن كان لديه مثل ماله بدليل قوهلم: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ( ]القصص:79[، 
فالفـريدة توحي بتفرد هذا األمر عىل أي حالة من احلالتيـن السابقتني، كم يفهم من 
سياق قصته الواردة يف سورة القصص، وهذا أمر يعد عجيباًا غريباًا يف عرف الناس 

آنئذ.

- تومئ الفريدة إىل تفرد موطنها يف الذكر احلكيم فلم ترد هذه القصة بعينها يف 
موضع آخر ألبتة، كم تعكس تلك الفريدة تفرد هذه احلالة يف تاريخ الناس قاطبة، 
بالكنوز  بالك  فم  متثاقلة  القوية  العصابة  هبا  تنهض  الكنوز  هذه  مفاتيح  كانت  فإذا 

نفسها ففي الفريدة إيمء إىل أن هذا األمر كان شيئاًا عجيباًا غريباًا ال حييط به وصف.

ا عجيباًا ال  ومن ثم كان ذهاب قارون وكنوزه يف سلك الذاهبيـن اهلالكني فريداً
نظري له وال شبيه، واهلل أعلم.

*  *  *

َفاِدَع(. َل َوالضَّ الفـريدة اخلامسة عشـرة والسادسة عشـرة: )اْلُقمَّ

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  )ڃ  تعاىل:  قوله  يف  ووردتا 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]األعراف:133[.

يبني سياق تلكم الفريدتني السابقتني أن موسى  ملا يئس من إيمن فرعون 
وقومه دعا عليهم، فبدأ عقاب اهلل يتتابع حيث أخذهم اهلل  أوال بالسنيـن ونقص 

ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  )ۈئ  تعاىل:  لقوله  مصداقا  الثمـرات  من 
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عليهم  وأبت  يرعووا،  مل  ولكنهم  ]األعراف:130[،  ی(  ی  ىئ 
: )ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  طبائعهم الفاسدة اإلذعان واإليمن وقالوا ملوسى 
ا من املصائب وهي  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ(، فسلط اهلل  عليهم صنوفاً
)الطوفان واجلراد والقمل والضفادع والدم( وكانوا يرجون موسى  بعد وقوع 
كل صنف من صنوف هذا العذاب لئن كشفه اهلل عنهم ليؤِمنُن به َفُيْكَشُف، ولكنهم 

بعد ذلك ينكثون.

وعىل هنجنا هنا نذكر ما ورد لدى اللغويني واملفرسين ثم نبني ما يف الفريدتني 
من أرسار ونكات فنقول وباهلل التوفيق:

يقول السميـن احللبي يف القمل: »قوله تعالـى: )ڃ ڃ ڃ چ 
چ(، قيل: هي صغار الذباب، وقيل: كبار القردان، وقيل: هي القمل املعروف، 

وقيل: دواب أصغر منه.

ورجل قمل أي: فيه قمل، وامرأة قملة صغرية قبيحة كأهنا قملة«)1(.

الضفادع،  واحد  اخلنرص-  -بوزن  »والضفدع  الضفادع:  يف  الرازي  ويقول 
واألنثى: ضفدعة«)2(.

ومن املفرسين يقول الشيخ صديق خان: »القمل بضم القاف وفتح امليم املشددة، 
وقرأ احلسن )القمل( بفتح القاف وسكون امليم، قيل: هي الدباء، قاله جماهد وقتادة 
املعروف  القمل  إنه  عطاء:  وقال  يطري،  أن  قبل  اجلراد  والدباء  والكلبي،  والسدي 

عمدة احلفاظ 399/3، ومفردات الراغب 428 .   )1(
خمتار الصحاح 160، واملصباح املنري 137 .   )2(
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فأكل ما أبقاه اجلراد وحلس األرض، وقيل: هو السوس الذي خيرج من احلنطة، قاله 
ابن عباس، وقيل: الرباغيث، وقيل: دواب سود صغار، وقيل: رضب من القردان، 
عليهم،  أرسلت  كلها  األشياء  هذه  تكون  أن  النحاس: جيوز  قال  اجلعالن،  وقيـل: 
تقع يف  املاء وكانت  يكون يف  الذي  املعروف  احليوان  والضفادع مجع ضفدع، وهي 

طعامهم ورشاهبم حتى إذا تكلم الرجل تقع يف فيه، وأقامت عليهم ثمنية أيام«)1(.

كم ترى فقد وقع اختالف لدى اللغويني واملفرسين يف معنى القمل، ولكنهم 
العذاب  من  الصنفني  هذين  عن  عرب  مِلَ  اآلن  والسؤال  الضفادع،  معنى  يف  اتفقوا 

بلفظتني فريدتني؟

أرى واهلل أعلم أن اجتباء هاتني الفريدتني له أرسار عديدة منها:

- أن حروف هاتني الفريدتني فيهم قوة وشدة توحي بقوة وشدة العذاب

الواقع عليهم من هذين النوعني بصفة خاصة، ومن يتأمل حروفهم ويقارهنم بم 
ورد معهم يدرك بوضوح صحة ما أقول.

امليم  يف  اجلهر  تسمع  ثم  املجهور،  الشديد  القاف  حرف  جتد  َل(  )اْلُقمَّ تأمل 
املشددة ثم انتهاء الكلمة بحرف الالم املجهور، وكلها من صفات القوة يف احلروف، 
وما يف الضاد من نربة قوية حتمل من صفات القوة  َفاِدَع(  )الضَّ ثم أنعم النظر يف 
اجلهر والتفخيـم واالستعالء واإلطباق ثم ختامها بالعني املجهورة، كل ذلك حيكي 

ثقل وقوة وشدة عذاب هذين النوعني أكثر من غريمها، واهلل أعلم.

فتح البيان 394/3، وجماز القرآن أليب عبيدة 226/1، ومفاتيح الغيب 252/13، وتفسري   )1(
اجلمل 181/2، واأللويس 210/6، والتحرير والتنوير 69/9 .



- 152 -

وقد تنبه ابن األثري من القدماء لثقل حروف هاتني الفريدتني مقارنة بم معهم، 
ولكنه مل ينظر إىل أثر ذلك يف الداللة كم ذهبنا نحن - فيم مىض - حيث يقـول: »وإذا 
نظرنا إىل حكمة أرسار الفصاحة يف القرآن الكريم غصنا منه يف بحر عميق ال قرار 
له، فمن ذلك هذه اآليـة املشـار إليها فإهنا قد تضمنت مخسـة ألفاظ، هي: )الطوفان 
)الطوفان  هي  اخلمسة  األلفـاظ  هذه  وأحسن  والدم(،  والضفادع  والقمل  واجلراد 

واجلراد والدم(.

)الطوفان  لفظـتا:  منها  قـدم  بجملتـها  اخلمسة  األلفاظ  هذه  وردت  فلم 
ا، وجعلت لفظـة )القمل والضفادع( يف الوسط  واجلراد(، وأخرت لفظة )الدم( آخراً
ا، ثم إن لفظـة )الدم(  ليطرق السمع أوالاً احلسن من األلفاظ اخلمسة وينتهي إليه آخراً
أحسـن من لفظتـي )الطوفان واجلراد(، وأخف يف االستعمل، ومن أجل ذلك جيء 
ا، ومراعاة مثل هذه األرسار والدقائق يف استعمل األلفـاظ ليس من القدرة  هبا آخراً

البرشية«)1(.

الثقيلتني وسط  الفريدتني  التعبري هباتيـن  الرافعي كـذلك ألرسار  وقد عرض 
هذه الكلمت، وأضاف إضافة يسرية عىل ما ذكره ابن األثري فقال: »تأمل قوله تعاىل: 
مخسة  فإهنا  ڇ(  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  )ڃ 

َفاِدَع(،  َوالضَّ َل  )اْلُقمَّ اللفظ )الطوفان واجلـراد والدم(، وأثقلهـا  أسمء أخفها يف 
)اجْلََراَد(  ثـم  بخفتها؛  اللسان  يأنس  حتـى  فيها  ين  املدَّ ملكان  )ڃ(  فقدم 

املثل السائر البن األثري 169/1، املشاهد يف القرآن 434، ومجاليات املفردة القرآنية 190ـ   )1(
. 191
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وأبعدمها  اللسان،  يف  بأخفهم  ا  مبتدئاً الشديدين  باللفظني  جاء  ثم  مد؛  كذلك  وفيها 
ا، وهي أخف اخلمسة  َم( آخراً يف الصوت ملكان تلك الغنة فيه؛ ثم جيء بلفظة )الدَّ
النظم، ويتم هبا هذا اإلعجاز  فيها، ويستقيم هلا ذوق  اللسان  ا ليرسع  وأقلها حروفاً
يف الرتكيب، وأنت مهم قلبت هذه األسمء اخلمسة، فإنك ال ترى هلا فصاحة إال يف 
هذا املوضع؛ فلو قدمت أو أخرت لبادرك التهافت والتعثر، وألْعنََتك أن جتيء منها 
بنظم فصيح، ثم ال ريب أحالك ذلك عن قصد الفصاحة، وقطعك دون غايتها ثم 
خلرجِت األسمء يف اضطراب النطق عىل ذلك بالسواء ليس يظهر أخفها من أثقلها 

فانظر كيف يكون اإلعجاز فيم ليس فيه إعجاز بطبيعته«)1(.

فالرافعي نظر - كم فعل ابن األثري قبله - إىل أرسار هاتيـن الفريدتني من حيث 
هيئة وضعهم وترتيبهم يف النظم، ومل يبني رس عدم تكرارمها يف القرآن عىل أي حالة 

من احلاالت اللفظية األخرى وهو ما وفقنا اهلل  لبيانه فيم مىض، وفيم يأيت.

- جميء هاتني اللفظتني فـريدتني وسط جمموعة من ألفاظ العذاب األخرى فيه 
داللة -واهلل أعلم- عىل طول مدة هذين العذابني عىل فرعون وقومه، وأهنم بالرغم 
ا، وأشدا إجياعا عليهم، فالقمل كانت تأتيهم عىل  من ضآلة حجمهم كانا أقوى إيالماً
اختالف  النحاس عند حديثه عن  قول  مر يف  متعددة - كم  صور خمتلفة، وأشكال 
ا  ا - أيًّ معاين القمل )كلها أرسلت عليهم( - وال شك فإن هذه احلرشة الصغرية جدًّ
وخارج  بيوهتم  يف  وترحاهلم  حلهـم  يف  هنار  ليل  تالزمهم  كانت   - منها  املراد  كان 

إعجاز القرآن للرافعي 247ـ 248، والظاهرة اجلملية يف القرآن 201، وانظر وحي احلرف   )1(
واحلركة يف الصورة األدبية د/ غانم السعيد 106 ـ 107 . 
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ا. بيوهتم، فكان ذلك أنكى وأوجع وأشد إيالماً

كم أن الضفادع -بحكم صغر أجسادها وقدرهتا عىل أن تثب وتقفز من مكان 
من  شيئاًا  ترتك  مل  ألهنا  هلم  شديد  واضطراب  قلق  مصدر  كانت  برسعة-  آخر  إىل 
آنية طعامهم ورشاهبم إال وقد وقعت فيها بل وال يفتح أحد منهم فمه -كم يقول 
املفرسون- إال قفزت إليه فكان هذان النوعان من العذاب -واهلل أعلم- أشد وأنكى 
عليهم، ومن ثم عكس تفرد هذين اللفظني غرابة هذين الصنفني من العذاب، واهلل 

أعلم.

العذاب  أشكال  من  فرعون  قوم  أصاب  ما  أن  عىل  الفريدتان  هاتان  تدل   -
ا يف بابه بالنسبة لألمم التي وقع هبا صنوف من العذاب، فلم حيك  املختلفة كان جديداً
القرآن عن عذاب )بالقمل والضفادع( إال يف قوم فرعون، فعكس تفرد الفريدتني - 
واهلل أعلم - تفرد هذين العذابني يف تاريخ األنبياء، ويف تاريخ اإلنسانية مجعاء، كم 
عكستا تفرد هذا املوضع يف القرآن الكريم، فلم يرد احلديث عن عذاب قوم فرعون 

هبذه املعجزات إال هنا فحسب، واهلل أعلم.

*  *  *

ِذَمٌة(، وجاءت يف قوله تعاىل: )ۆئ ۈئ ۈئ  الفريدة السابعـة عرشة: )رِشْ
ېئ( ]الشعراء:54[.

عاقبهم  حني  يرتدعوا  مل  وقومه  فرعون  أن  املباركة  القصة  تلك  سياق  حتكي 
)ڃ چ چ  اهلل بالسنني ونقص من الثمرات، وحيـن أرسـل عليهـم 
چ چ(، وهنا أمر املوىل  موسى أن خيرج ببني إرسائيل من مرص خفيـة، 
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ا  وقد علم فرعون بشأهنم، فجمع جنوده من مدائن مرص املختلفة ملطاردهتم وتشجيعاً
هلم عىل اللحاق هبم وصفهم بم ذكرته اآلية التي وردت فيها تلك الفريدة.

ويذكر السميـن احللبـي معناها فيقول: »قوله تعاىل: )ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( 
الرشذمة: اجلمعة املنقطعـة، من قوهلم: ثوب رشاذم، أي: متقطع«)1(.

ومن املفرسيـن يقول الشيـخ صديق خان: »)ۆئ ۈئ ۈئ ېئ(، يريد: 
اجلوهري:  قال  رشاذم،  واجلمع:  القليل،  احلقري  اجلمـع  والرشذمة:  إرسائيل،  بني 

الطائفة القليلة من الناس، والقطعة من اليشء، وثوب رشاذم، أي: قطع«)2(.

وآثر التعبري بتلك الفريدة دون ما يقارهبا - مما مر ذكره لدى اللغويني واملفرسين 
- لفوائد عديدة منها:

يقبلها  والسياق  كلها،  السابقة  املعاين  تلك  طياهتا  يف  حتمل  الفريدة  هذه  أن   -
ا  مجيعها، فبنو إرسائيل كانت مجاعة حقرية قليلة العدد يف نظر فرعون، وهم عنده أيضاً
ا  ا- بالنسبة لعـدد املرصيني آنذاك، وهم أيضاً طائفة قليلة من الناس -وإن كانوا كثراً
كانوا مجاعة غريبة)3( منقطعـة عن غريهم معزولة يف أمـاكنهم ال خيتلطـون بغريهم 

وال يندجمون معهم وهي الصفة الرئيسة يف هيود مذ كانوا.

فانظر إىل تلك الفريدة وثراء داللتها فقد أشارت إىل كل هذه املعاين بدقة، وعىل 
قدم املساواة بالنسبة لكل معنى مع اآلخر، ولذا قد وردت يف موطن ال يمكـن لغريها 

عمدة احلفاظ 298/2، ومفردات الراغب 264 .  )1(
فتح البيان 19/7 .  )2(

دراسات جديدة يف إعجاز القرآن د/ عبد العظيم املطعني 55  )3(
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أن ينوء بم ناءت به، عالوة عىل ما فيها من إجياز واضح للعيان وهو رس من أرسار 
ا، واهلل أعلم. الفرائد بوجه عام كم أومأنا مراراً

بالرغم  لبني إرسائيل  نظرته  لفرعون يف  الشديدة  العنجهية  الفريدة عن  تنم   -
ارتدع  لو  تردعه  أن  كفيلة  كانت  بينات  معجزات  من  موسى  يد  عىل  اهلل  أجراه  مما 
وانزجر، ولكنه الغرور الذي أمسك بتالبيبه واستوىل عىل تفكريه، واعتقد أنه وقومه 
من املرصييـن التابعني له من جنس أعظم وأفضل فأبعده ذلك عن التأمل يف حقيقة 

نفسه الضعيفة، وأودت به العنجهية إىل قاع اليم غري مأسوف عليه.

كل ذلك أومأت إليه تلك الفريدة، ولن جتد غريها يشري إىل ذلك ألبتة.

*  *  *

الفريدة الثامنة عرشة: )الطَّْوِد(، وجاءت يف قوله تعاىل: )ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ( ]الشعراء:63[.

بعدما وصف فرعون بني إرسائيل بم ُذكر يف الفريدة السابقة سار بجنده وراءهم 
واقرتب من اللحاق هبم، وهنا أمر املوىل  موسى أن يرضب البحر بعصاه، فرضبه 
ا عديدة كل فرقة كانت كالطود أي: اجلبل العظيم، واجتاز موسى  فانفلق البحر فرقاً

وبنو إرسائيل البحر بأمان.

هذا هو السياق الذي جاءت تلك الفريدة يف طياته.

وعن معنى الطود يقول السمني احللبي: »الطود اجلبل وجيمع عىل أطواد. وبه 
يشبه الرجل الشجاع والرجل العظيم اخللق واملتوغل يف العلم، فيقال فالن طود يف 
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كذا، نحو قوهلم: هو جبل علم، ويف العلم، ووصفه بالعظم لكونه فيم بني األطواد 
، ال لكونه عظيماً فيم بني سائر اجلبال، كذا قال الراغب«)1(. عظيماً

ومن املفرسين يقول األلويس: ») ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ(، أي: كاجلبل 

الصحاح:  يف  وقال  اجلبل،  مطلق  الطود  أن  اآلية  وظاهر  مقره،  يف  الثابت  املنيـف 

الطود: اجلبل العظيم«)2(.

الثابـت ال يكون إال عظيماً والعكس،  املنيف  وكلها معان متقاربة؛ ألن اجلبل 

وآثر التعبري بتلك الفريدة دون اجلبل وهو مذكور يف القرآن يف أكثر من موضع لدواع 

عديدة منها:

هذا  وضخامة  حروفها عظَم  وجرس  صوهتا  بنغم  تعكس  الفريدة  تلك  أن   -

ا ينعكس عىل املشبه  اجلبل لكل من يتأمل ويقارن بني لفظي اجلبل والطود، وهذا أيضاً

)ڤ ڤ(.

- أن الفريدة تدل بمعناها اللغوي - كم يقول الراغب - عىل عظم هذا اجلبل 
وضخامته، ولذا أكد الفريدة بـ )ڦ(؛ ألن املوقف عجيب وغريب يستدعي 
التوكيد لتقرير املعنى يف النفس وتثبيته يف الذهن، ومن هنا فلفظة اجلبل ال تصلح فـي 
ا، وحيتمل عدم  هذا املقام؛ ألن التعبري باجلبل عىل إطالقه حيتمل أنه ضخم وعظيم جدًّ

عمدة احلفاظ 485/2، ومفردات الراغب 318، وخمتار الصحاح 168، واملعجم الوسيط   )1(
. 590/2

تفسري األلويس 209/13، وفتح البيان 451/8، وتفسري الكشاف 115/3، وتفسري ابن   )2(
كثري 336/3 .
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ذلك فجاءت الفريدة نصا عىل املطلوب من أول األمر دون تأول أو احتمل ومن ثم 
كانت أوفق من غريها يف أداء املعنى كم ترى.

ينعكس  اآلية  تلك  الفريدة يف  اللفظة  ْوِد( وهي  )الطَّ به  املشبه  قلناه عن  وما 
عىل املشبه وهو )ڤ ڤ( املقصود من العبارة يف املقام األول، فوجه الشبه الرسوخ 
بيان حال املشبه وإبراز صفتة  التشبيه  والشموخ والضخامة والعظم، والغرض من 
السامع واملخاطب،  النفس، وتتمكن يف ذهن  للعيان حتى تستقر يف  واضحة جلية 

واهلل أعلم.

ْوِد( كان عجيباًا  - أن تلك الفريدة تشري إىل أن )ڤ ڤ( املشبه بالفريدة )الطَّ
ن يف طرفة عني حني رضب موسى البحر  يف نشأته وتكوينه واضمحالله؛ فقد تكوَّ
بعصاه فنشأ غريباًا ال يشبه غرَيه من جبال الدنيا التـي هي أوتاد األرض مذ كانت، 
وكمـا نشأ بصورة رسيعة عجيبة اضمحل وتالشى بصورة رسيعة عجيبة، وعاد كأن 
مل يكن بعد نشوئه بوقت قصري، وهكذا أومأت تلك الفريدة إىل هذه احلالة العجيبة 

الغريبة يف تاريخ الكرة األرضية التي مل ولن تتكرر بعُد، واهلل أعلم.

وللفخر الرازي يف احلديث عن هذا الطود ملحات دقيقة نوردها هنا؛ ألهنا تزيد 
السمء، وهو  املرتفع يف  أي  املتطاول  اجلبل  »الطود:  يقول:  األمر عجباًا وغرابة  هذا 
املاء  ذلك  اجتمع  أن  ثانيها:  معجز،  املاء  ذلك  تفرق  أن  أحدها:  وجوه:  من  معجز 
ا... رابعها: أن جعل اهلل يف  فوق كل طرف منه حتى صار كاجلبل من املعجزات أيضاً
تلك اجلدران املائية كوى ينظر منها بعضهم إىل بعض فهو معجز رابع، خامسها: أن 
أبقى اهلل تلك املسالك حتى قُرب منها آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحر كم 
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ختلص قـوم موسى  فهو معجز خامس«)1(.

عليهم  اهلل  صلوات  األنبياء  تاريخ  يف  املعجزة  تلك  تفرد  إىل  الفريدة  تومئ   -
الصلوات  أفضل  ا عليهم  األنبياء مجيعاً اهلل  هبا موسى دون  اختص  فقد  أمجعني؛ 
والتسليم، كم تعكس تفردها يف تاريخ اإلنسانية الطويلة، وتفرد موضعها يف القرآن، 

واهلل أعلم.

*  *  *

الفريدة التاسعة عرشة: )ڃ(، ووردت يف قولـه تعاىل: )ڃ ڃ ڃ ڃ 
چ چ چ( ]الدخان:24[.

بعدما اجتاز موسى وبنو إرسائيـل البحر بعد أن صار كل فرق كالطود العظيم 
وصل فرعون إىل مشارف هذا املكان، وقد شاء اهلل تعاىل أن هُيلك فرعون وجنده يف 
ا عىل كفرهم وعتوهم، فأمر اهلل  موسى أن يرتك البحر عىل حالته  اليم جزاء وفاقاً

تلك، وال يأمره أن يعود كم كان لكـي تنفذ فيهم مشيئته تعاىل، وقد كان.

وقد ذكر السمني احللبي داللة تلك الفريدة فقال: »قوله تعاىل: )ڃ ڃ 
ڃ(، قيل: ساكناًا، وقيل: سعة من الطريق، وصححه بعضهم، قال: ومنه الرهاء 
املاء رهو، ومنه قيل: ال شفعة يف  للمفازة املستوية، وكل حومة مستوية جيتمع فيها 
رهو، ونظر أعرايب إىل بعري فاتح فاه، فقال: رهو بني سنامني، ويقال: جاءت اخليل 
ا من صفة موسى أي: عىل هينتك، وقيل:  ا أي: ساكنة، وقيل: متتابعة، وقيل: رهواً رهواً
]طه:77[،  ڀ(  ڀ  ڀ  ڀ  پ  )پ  تعاىل:  قوله  بدليل  ا  يابساً ا  طريقاً ا  رهواً

مفاتيح الغيب 129/23 .  )1(
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ا أي دمثا سهال ليس برمل وال حزن«)1(. وقيل: رهواً

وقد جاء كالم املفرسين عن تلك الفريدة أكثر دقة يقول الشيخ صديق خان: 
هيئتك،  عىل  ساكناًا  أي:  ا  رهواً ذلك  افعل  يقال:  ساكناًا:  أي:  »)ڃ ڃ ڃ( 
وعيش راه أي: ساكن. وقال اهلروي وغريه: وهو املعروف يف اللغة، واملعنى اترك 
البحر ساكناًا عىل صفته بعد أن رضبته بعصاك، وال تأمره أن يرجع كم كان ليدخله آل 
فرعون بعدك وبعد بني إرسائيل فينطبـق عليهم فيغرقون. وقال أبو عبيدة: رها بني 
)ڃ ڃ ڃ(، واملعنى:  ا أي: فتح، قال: ومنه قوله تعاىل:  رجليه يرهو رهواً
ا كم كان بعد دخولكم فيه، وبه قال جماهد وغريه، قال ابن عرفة: ومها  اتركه منفرجاً
يرجعان إىل معنى واحد، وإن اختلف لفظامها؛ ألن البحر إذا سكن جريه انفرج«)2(.

كم ترى فإن الرهو له معان عديدة، ولكنها كلها متقاربة يرجع بعضها إىل بعض 
كم ذكر العلمء.

و قد أوثر التعبري بتلك الفريدة ملا فيها من دالالت عديدة ال توجد يف غريها مما 
يقارهبا منها:

البحر  سكون  تعكس  وسكون  ووداعة  هدوء  فيها  الفريدة  حروف  أن   -
التي حتمل من اهلمس والرقة ما  الراء املهموسة اخلافتة، ثم اهلاء  انظر إىل  وهدوءه: 
ليس يف غريها، ثم الواو املعتلة وما فيها من وداعة فالفريدة بحروفها ملن ينعم نظره 

قد دلت عىل املراد داللة واضحة.

عمدة احلفاظ 135/2، ومفردات الراغب 210، وخمتار الصحاح 109 .   )1(
فتح البيان 451/8، وتفسري األلويس 402/16، والتحرير والتنوير 300/25 .  )2(
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- أهنا أوجز وأخرص؛ ألهنا تضم يف جعبتها املعنيني اللذين ذكرمها العلمء فيها، 
فالرهو حيتمل أن يكون بمعنى ساكن، وبمعنى منفرج كم سبق، وكالمها يقبله السياق، 
وال يتعارض مع املعنى العام للنظم الكريم، فالفريدة بذلك أغنى داللة، وأكثر ثراء 
ا، والتعبري باملصـدر دون اسم الفاعل  ا جاءت مصدراً من غريها، عالوة عىل أن رهواً
راهياًا للمبالغة يف الوصف، وهذه املبـالغة أضفت عىل الفريدة قوة وخالبة فكانت 
الفريدة مادة وصيغة أفصح وأوجز وأكثـر غنى وثراء من غريها، وجاءت يف حملها 

املالئم هلا، واهلل أعلم.

- تومئ الفريدة إىل تفرد تلك احلالة يف تاريخ األنبياء واإلنسانية مجعاء؛ ألهنا كانت 
عىل وجه اإلعجاز ملوسى  دون غريه من البرش كافة، كم تشري إىل تفرد موضعها يف 

القرآن الكريم فلم يرد احلديث عن هذا املعنى بنصه وفصه إال يف هذا املقام.

- تدل الفريدة عىل أكثر من معجزة فهي تفيد أن املاء قد حتول إىل فَِرٍق ضخمة 
كالطود العظيم، وبني كل فرق طريق يسلكه بنو إرسائيل وهذا الطريق الواسع املنفرج 

ا كم قال تعاىل: )پ  ا َيَبساً ا موحالاً يعوق حركة السري بل كان طريقاً مل يكن طريًّ
ا  ا تضاريسه ملتوية بل كان طريقاً ا وعراً پ ڀ ڀ ڀ ڀ(، ومل يكن كذلك طريقاً

سهالاً دمثاًا ليس فيه حزن، أو وعورة.

وهذان املعنيان -وإن مل تدل عليهم الفريدة بصورة مبارشة- ترمز إليهم الفريدة 
السياقات  خمتلف  مع  الفريدة  تلك  هبا  توحي  التي  املعاين  تلتئـم  وبذلك  بوضوح، 

القرآنية يف هذا الغرض أتم التئام.

*  *  *
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ژ  ژ  )ڈ  تعاىل:  قوله  فـي  وجاءت  )ڑ(،  العرشون:  الفريـدة 
ڑ ڑ( ]الفجر:13[.

قوم هود، وثمود قوم صالح،  احلديث عن عاد  بعد  الفريدة  وقد وردت هذه 
وفرعون وقومه، وما حدث هلم من عقاب يف الدنيا من جراء عتوهم واستكبارهم، 
ا بدليل قوله: )ڈ ژ(، فالضميـر يعود إىل  وهي تشري إىل عذاب هؤالء مجيعاً

تلك الطوائف السابقة املذكورة يف أول السورة.

بعـد  املوطن حيث ذكرت  تتالءم مع هذا  الفريدة هنا؛ ألهنا  تلك  أوردنا  وقد 
)چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  تعاىل:  قوله  فـي  فرعون  عن  احلديث 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ( ]الفجر:10- 13[.
)ڑ ڑ(،  ويقول السميـن احللبي يف داللة تلك الفريدة: »قوله تعاىل: 
السوط - يف األصل - مصدر ساطه يسوطه أي: خلطه، فسمي به هذه اآللة املعروفة 

)ڑ  بالدم. فقوله:  اللحم  التي يعاقب هبا، وهو ما يضفر من اجللود ألنه خيلط 
ڑ( عىل التشبيه بم يعرفون أمله وإجياعه، وإال فشتان ما بني السوطني، وما أبلغ 
هذه االستعارة عند أهل الذوق، وقيل: سمي سوطاًا الختالط طاقاته بعضها ببعض، 

)ې  كقوله:  ببعض  بعضها  العذاب  أنواع  هلم  خلط  تعاىل  أنه  إىل  إشارة  وقيل: 
اسم  السوط:  الفراء:  وقال  ەئ(،  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې 

للعذاب وإن مل يكن ثم رضب بسوط، واألول هو املعول عليه«)1(.

نصيب  ڑ(  )ڑ  »ومعنـى  خان:  صـديق  الشيخ  يقول  املفرسين  ومن 

عمدة احلفاظ 268/2 ـ 269، ومفردات الراغب 254، وخمتار الصحاح 135 .  )1(
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عذاب، أو نوع من العذاب فأهلكت عاد بالريح، وثمود بالصيحة، وفرعون بالغرق، 

فكال أخذنا بذنبه، وذكر السوط إشارة إىل أن ما أحله هبم يف الدنيا من العذاب العظيم 

به، وقال  إلـى سائر ما يعذب  إذا قيس  بالنسبة إىل ما أعده يف اآلخرة كالسوط  هو 

الفراء: هي كلمة تقوهلا العرب لكل نوع من أنواع العذاب، وأصل ذلك أن السوط 

العذاب،  غاية  فيه عندهم  كان  إذ  لكل عذاب  به فجرى  يعذبون  الذي  هو عذاهبم 

وقيل: معناه عذاب خيالطه اللحم والدم من قوهلم ساطه يسوطه سوطاًا أي خلطه، 

فالسوط خلط اليشء بعضه ببعض واألوىل أنه جماز واستعارة من إيقاع العذاب هبم 

عىل أبلغ الوجوه وأكملها؛ إذ الصب يشعر بالدوام والسوط بزيادة اإليالم أي: عذبوا 

.)1(» ا مؤملاًا دائماً عذاباً

يتضح مما سبق كثرة املعاين التي ذكرها اللغويون واملفرسون هلذه الفريدة، وإيثار 

التعبري هبا دون غريها مما يقارهبا له أرسار شتى منها:

ا مؤملاًا  ا موجعاً الطوائف كان شديداً بتلك  نزل  الذي  العذاب  أن  - اإلشارة إىل 
فرأوا عارض  »فأما عاد  إحلاق اإلصابة واألذى  السوط يف  ا كرسعة  نزل هبم رسيعاً
فقد  ثمود  وأما  الريح كل مطري،  أطارهتم  أن  لبثوا  فم  ا  ا ممطراً الريح فحسبوه عارضاً
أحاط  وقد  إال  راعهم  فم  ا  منحرساً البحر  فحسبوا  فرعون  وأما  الصيحة،  أخذهتم 
هبم«)2(، أو اإلشارة إىل أن العذاب الذي حاق هبؤالء انصب عليهم بكثرة وتتابع كم 

فتح البيان 340/10، وتفسري األلويس 492/18 .  )1(
التحرير والتنوير 322/30، وانظر ما ذكرته بنت الشاطئ عن رأهيا يف معنى تلك الفريدة   )2(

يف كتاهبا التفسري البياين للقرآن 2/ 148 .
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يتتابع السوط عىل املرضوب به، أو اإلشارة إىل أن كل طائفة نزل هبا نوع من العذاب 
عىل قدر طغياهنا وعتوها، وقد دلت الفريدة عىل تلك املعاين كلها أتم داللة وأوفاها، 
ولن يقدر غريها أن يسد مسدها، عـالوة عىل ما فيها من استعارة مجيـلة يدركها أهـل 
الذوق صورت وقـوع العذاب هبم عىل أكمل وجه وأبلغه كم يقول الشيخ صديق 

خان.

ا يف بابه ال نظري  ا فريداً - تومئ تلك الفريدة إىل أن عذاب هؤالء األمم كان عذاباً
وال شبيه لـه؛ فقد تفردت كـل أمة بنصيبها من العذاب الذي مل يرشكها فيه غريها 

ألبتة.

- تشري الفـريدة إىل تفرد موضعها يف القرآن الكريم فهي املوطن الوحيد الذي 
ذكر فيه عذاب هؤالء األقوام مجلة واحدة يف آية واحدة بتلك اللفظة الفريدة، واهلل 

أعلم.

*  *  *

تعاىل:  قوله  يف  ووردت  )ۉ(  والعرشون:  احلادية  الفريدة 
ۉ(  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  )ۇ 

]القصص:42[.

وسياق تلك الفريدة حيكي عاقبة فرعون وقومه يوم القيامة بعد ما آل إليه أمرهم 
يف الدنيا من املوت غرقاًا.

وعن تلك الفريدة يقول السمني احللبي: »قوله تعاىل: )ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ( قيل: املبعدين، يقال: قبحه اهلل أي أبعده والقبح اإلبعاد. قالـه اهلروي، 
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وقبح اهلل وجه فالن أي: أبعده من اخلري، ويف احلديث: »ال تقبحوا الوجه«، أي: ال 
تنسبوه إىل القبح؛ ألن اهلل صوره وقد أحسن كل يشء خلقه، والظاهر أنه بمعنى ال 
يرد  قويل وال  يعاب  أي: ال  أقبح«،  فال  أقول  »وعنده  أم زرع:  َتعيبوه، ويف حديث 
يِت عنده، وقيل: ال يقال يل: قبحك اهلل... وقيل القبح: التنحية واإلزالة، يقال:  ملََِعزَّ
وقيل:  اإلبعاد،  معنى  إىل  يرجع  عندي  وهذا  وأزاله،  نحاه  أي:  اخلري  عن  اهلل  قبحه 
النفس من األعمل واألحوال.  تنبو عنه  ينبو عنه البرص من األعيان، وما  القبيح ما 
بحالة  املوسومني  من  أي  ۉ(  )ۅ  وقوله:  قبيح  فهو  قباحة  قبح  وقد 
منكرة، وذلك إشارة إىل ما وصف اهلل تعالـى به الكفـار من الرجاسة والنجاسة إىل 
غري ذلك من الصفات الذميمة، وما وصفهم به يوم القيامة من سواد الوجوه وزرقـة 

العيون، وسحبهم باألغالل والسالسل«)1(.

املطرودين  من  أي  ۉ(  ۅ   (« الزخمرشي:  يقـول  املفرسين  ومن 

املبعدين«)2(.

ۅ   (« فقال:  وأكثر،  أكثر  الفريدة  هذه  يف  القول  القرطبي  فصل  وقد 

ابن  ابن كيسان وأبو عبيدة، وقال  املمـقوتني، قاله  املهلكني  ۉ( أي: من 
عباس: املشوهني اخللقة بسواد الوجوه وزرقة العيون، وقيل: من املبعدين يقال قبحه 

اهلل أي نحاه من كل خري«)3(.

عمدة احلفاظ 311/3 بترصف يسري، ومفردات الراغب 404 .  )1(
الكشاف 181/3 .  )2(

تفسري القرطبي290/13، وانظر تفسري األلويس 728/13 .   )3(
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ويف اختيار تلك الفـريدة - دون غريها مما سبق - أسباب عديدة منها:

اللغويون  ذكرها  التي  السابقة  املعاين  مجيع  طياهتا  يف  حتمل  الفريدة  هذه   -
املمقوتيـن  من  اآلخرة  يف  سيكونون  املهلكني  هؤالء  أن  املراد  ألن  واملفرسون؛ 
املبعدين املطرودين من رمحة اهلل، ومن املشوهني يف اخللقة والصورة بم هم فيه من 

ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  )ک  تعاىل:  لقوله  ا  مصداقاً أليم  عذاب 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ( 

)ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  تعاىل:  وقوله  ]التوبة:35[، 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ 
جب  يئ  ىئ  )مئ  تعالـى:  وقوله  ]الكهف:29[،  ک(  ک  ک  ک  ڑ 
حب خب مب ىب يب( ]القمر:48[، وغري ذلك كثري من اآليات التي تتحدث عن 

الصور الذميمة القبيحة الشنيعة التي سيكون عليها الكفار يوم القيامة.

فالفريدة حتمل تلك الدالالت كلهـا، وال يأباها سياق الكالم واملعنى العام، ولو 
وضعت لفظة غريها ملا أدت هذه املعاين مجيعها فلو قال من املطرودين ال يلزم منه أن 
ا بالرضورة،  يكونوا مقبوحني مشوهي اخللقة فكل مطرود مبعد قد ال يكون مقبوحاً
أما املقبوح فهو مطرود مبعد لسوء فعاله وخصاله، وهكذا أدت الفريدة املعنى املراد 

بدقة فائقة، وال يمكن لغريها أن حيل حملها ألبتة.

- تصـور الفريدة بحروفها، وإيقاع أصواهتا سوء عاقبتهم، وخيبة سعيهم، تأمل 
القاف بقوته وقلقلتة، وما حيكيه من بشاعة منظرهم؛ وبشاعة خمربهم؛  مثالاً حرف 
حساب  عىل  املنظـر  وحسن  واحللية  بالزينة  املهتمون  املستكربون  املتعالون  فهؤالء 
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ما  منظر عىل عكس  ا وسوء  قبحاً اآلخرة  اهلل مسعاهم، وبدهلم يف  قد خيب  اجلوهر 
كانوا عليه يف الدنيا من الوجاهة والوسامة.

فالفريدة -كم يقول الشيخ سيد قطب- »ترسم بذاهتا صورة القبح والفضيحة 
يف  واالستكبـار  االستعالء  مقابل  يف  ذلك  واالشمئزاز  التقزز  وجو  والتشنيـع، 

األرض، وفتنـة الناس باملظهـر واجلاه والتطاول عىل اهلل، وعىل عباد اهلل«)1(.

بة  - يف الفريدة إيمء إىل أن فرعون وقومه قد اختصوا من بني األمم الغابرة املعذَّ
القرآن رصاحة شيئاًا من  يذكر  املقبوحني، ومل  فيها من  بذكر عقاهبم يف اآلخرة فهم 

عقـاب األمم املكذبة إال عقـاب الدنيا فحسب، وهذا أمر تفرد به قوم فرعون.

وال  هلا  نظري  ال  ارتكاسة  الكفر  وهدة  يف  ارتكسوا  أهنم  إىل  يعود  ذلك  ولعل 
مثيل لدى األمم السابقة والالحقة؛ فقد ادعى زعيمهم وموردهم إىل النـار األلوهية 
إىل  ليطلع  ا؛  شاهقاً شاخماًا  ا  رصحاً يبني  أن  هامان  وأمر  چ(،  چ  )ڃ  وقـال: 
باهلل،  كفـروا  فقد  أخرى؛  أمة  أي  يف  حيـدث  مل  هذا  كل  وسخرية  عبـثاًا  موسى  إله 
وجحدوا وجوده، ولكْن مل يدع أحد منهم األلوهية مطلقـاًا إال فرعون فكان هذا 
ا غريباًا عجيباًا، ومن ثم استحقوا أن ينظر إليهم بعني املقت والغضب يف الدنيا  أمراً
تلك  به  أوحت  ذلك  الدارين كل  كيفية عذاهبم يف  بالتفصيل  يذكر  وأن  واآلخرة، 

الفريدة، واهلل أعلم.

*  *  *

يف ظالل القرآن 2695/5 .   )1(
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الفريدة الثانية والعرشون: )اْنَبَجَسْت(، وجاءت يف قوله تعاىل: )ٱ ٻ 
ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ( ]األعراف:160[.
هذه الفريدة من فرائد املرحلة الثانية من حياة موسى  مع بني إرسائيل يف 
صحراء سيناء، فبعد أن جتاوز موسى وقومه البحر وهلك فرعون وجنوده بمعجزة 
لألرض  طريقهم  يف  وهم  سيناء،  يف  إرسائيل  بنـي  مع  موسى  معاناة  بدأت  خارقة 

املقدسة، وحدثت منهم وهلم أمور غاية يف العجب والغرابة حكتها فرائد كثرية.

الضخم، وكيف يرس هلم  العدد  اهلل  هلذا  إكرام  تتحدث عن  الفريدة  وهذه 
القاحلة اجلرداء بمعجزة أجراها عىل يد  املاء يف تلك الصحراء  سبيل احلصول عىل 

. نبيه موسى 

»االنبجاس:  فقال:  الفريـدة،  تلك  داللـة  عن  احللبـي  السمني  حتدث  وقد 
واحلـرث  ٹ(،  ٿ  ٿ  ٿ  )ٿ  تعالـى:  قال  االنفجار  من  قريـب 
واالنبجاس واالنفجار واالنفـتاق والتفتق واالنشقاق والتشقق متقاربـات، إال أن 
االنبجاس أكثر ما يقـال يف اخلارج من ضيق، واالنفجار أعم، ولذلك جاء اللفظان 

يف اآليتني؛ ألن املكان ضيق«)1(.

هذا ما ذكره السمني احللبي، ويالحظ أنه كان دقيقا يف عبارته فجعل االنبجـاس 

عمدة احلفاظ 181/1، ومفردات الراغب 34 .  )1(
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واالنفجار، وكـل ما يؤدي املعنى ألفاظا متقاربة، ومل جيعلها مرتادفة، وهو ما نوافقه 
عليه.

صاحب  يقول  واحد  بمعنى  واالنفجار  االنبجاس  جعلوا  فقد  املفرسون  أما 
بسعة  االنفتاح  وهو  واحد  واملعنى  فانفجرت،  »)ٿ(:  الكشاف: 
وكثرة«)1(، ومنهم من وافق عىل هذا الرأي، ولكنه أورد آراء أخرى يقول األلويس: 
االنبجاس  أن  الطربيس  وزعم  عباس،  ابن  قال  كم  انفجرت  أي:  »)ٿ( 
خـروج املاء بقلة، واالنفجار خروجه بكثرة، والتعبيـر هبذا تارة، وباألخـرى أخرى 

باعتبار أول اخلروج، وما انتهى إليه«)2(.

وما أذهب إليه هنا هو أن االنبجاس بخالف االنفجار؛ ألن اللفظتني لو كانتا 

ا دون أدنى فرق ملا أتى باللفظة األخرى، ووجود أي لفظة يف اللغة مستقلة  شيئاًا واحداً

أسباب  من  ذلك  أن  يرى  من  يذهب  كم  العرب  لغات  توارد  من  -وليست  بذاهتا 

به عم يقارهبا، ولو كان االختالف  الرتادف- يدل عىل أن هلا معنى مستقالاً تنهض 

بينهم يف صفة واحدة، أو عدة صفات.

اللفظتيـن معنامها  أن هاتني  لغويني ومفرسين عىل  العلمء  وهنا نص كثري من 
ضيق،  يشء  من  خيرج  فيم  يستعمل  االنبجـاس  وأن  مرتادفتني،  وليستا  متقارب 
استعمل  ثم  ومن  واسع،  ويشء  ضيق  يشء  من  خيرج  فيم  يستعمل  واالنفجار 
االنبجاس، واالنفجار يف الضيق هنا وهو احلجر، واقترص يف استعمل االنفجار عىل 

تفسري الكشاف 124/2 .  )1(
تفسري األلويس 319/6، وتفسري املنار 309/9 .   )2(
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الواسع يف قوله تعاىل: )چ چ چ( ]القمر:12[، وقوله: )ېئ ىئ 
لفظة  أن  فبـان  أوسع بال شك من احلجر  والنهر  فإن األرض  ]الكهف:33[،  ىئ( 

االنفجار أعم واالنبجاس أخص ولكل لفظة إشعاع، وملمح تتميز به.

- كم يالحظ أن كل لفظة قد وردت يف سياقها املناسب هلا حيث ُذكر االنبجاس 

وهو ابتداء االنفجار يف سورة األعراف املكية؛ ألن قوم موسى هم الذين طلبوا منه 

ابتداء االنفجار -كم هنا- وذلك  ابتداء فجاء اجلواب باالنبجاس الذي هو  السقيا 

ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  )پ  تعاىل:  قوله  يف 

موسى  من  ا  متوجهاً الطلب  كان  املدنية  البقرة  سورة  ويف  ٿ...(  ٺ  ٺ 
لربه سبحانه مبارشة وهو استجابة لطلبهم فجاء اجلواب باالنفجار، وهو أشد من 

االنبجاس، وذلـك يف قوله تعاىل: )چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

أو  مرحلتني  عىل  كان  املاء  خروج  فكأن   ]60 ]البقرة:  ڌ...(  ڌ  ڍ  ڍ 
دفعتني، ودلـت كل لفظة عىل مرحلـة من املراحل، وكل لفظة حتمل داللة جديدة، 

وال يوجد ترادف بينهم.

وهكذا فقد تناسبت كل لفظة مع سياقها أشد تناسب، وال يصح وضع إحدامها 

موضع األخرى كم ال يصح وضع عضو من جسد اإلنسان موضع عضو آخر، وإال 

فسدت الصورة، وتشوهت املعامل. ويف هذا وغريه يكمن إعجاز القرآن الكريم.

الفريدة  لتلك  بل  ذكرناه  ما  عىل  قارصا  الفريدة  هبذه  التعبري  يف  األمر  وليس 
ا للعادة أجراه  إحياءات تتمثل يف أهنا تشري إىل أن هذا االنبجاس كان شيئاًا عجيباًا خارقاً
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اهلل  عىل يد موسى  من بني األنبياء، واختصه به عىل وجه اإلعجاز، كم خص 
به بني إرسائيل من بني األمم وهم يف تيه صحراء سيناء القاحلة اجلرداء اخلالية من 
األمر  هذا  فكان  إرسائيل  بني  من  اجلم  العـدد  هذا  لرشب  الصاحلة  واآلبار  األهنار 
هلم معجزة كربى، ومنة عظمى، ولكنهم مل يشكروا اهلل، ويقدروه حق قدره كم هو 

دأهبـم وديـدهنم أمام تلـك املعجزات الضخمة.

ا فإن حروف هذه الفريدة تصـور هذا املعنى أصدق تصوير  ا وليس آخراً - وأخرياً
وأوفاه، تأمل يف داللة النون، ثم الباء املتبوعة باجليم ثم ألف املد، فالسني تشعر أن 
الضيق، وبمجرد أن رضب موسى احلجر بعصاه  ا يف احلجر  املاء وكأنه كان حمبوساً
الفريدة بحروفها،  الشقوق، كم عربت عنه تلك  قليالاً من بني  قليالاً  خرج بصعوبة 
ثم ما لبث أن تفجرت تلك الشقوق باملاء حتى طال وامتد، وأصبح احلصول عليه 
ا بعد أن جعل اهلل  يف احلجر اثنتي عرشة عينا لكل سبط منهم عني معلومة. ميسوراً

أوفق تصوير،  املعنى  بإيقاع حروفها، ونغـم أصواهتا  الفريدة  وهكذا صورت 
واهلل أعلم.

*  *  *

ھ  )ھ  وهي:  والعرشين  السابعة  إىل  والعرشين  الثالثة  من  الفرائد 
ے ے ۓ(، وقد أتت هذه الفرائد متوالية يف آية واحدة يف قوله تعاىل: 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  )ڱ 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
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ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ېئ ىئ ىئ ىئ( ]البقرة:61[.

وقد ذكر السمني احللبي داللة تلك الفرائد فقال: »البقل ما ال ينبت أصله،   
وفرعه يف الشتاء، وقيل: البقل ما ال ساق لـه خالف الشجر«)1(.

») ھ( القثاء اخليار، ويف عرف بعضهم خيتص بيشء غري اخليار ولكنه 
من نوعه«)2(.

ا: فقيل: هو الثوم املعهود بداللة  ا كثيـراً ») ے( اختلف الناس فيه اختالفاً
ذكره مع ما يناسبه من العدس والبصل، والفاء والثاء يتعاقبان يف كثري نحو جدث 

وجدف، وقيل: هو احلنطة ومنه فوموا لنا أي اختبزوا لنا احلنطة«)3(.

و»العدس: احلب املعروف، وبه شبهت بثرة أو قرحة تطلع عىل ظاهر اجلسد يف 
اهليئة«)4(.

و»البصل: معـروف، وهو اسم جنس واحـده بصلة كنبق ونبقة«)5(.

وقد عرض املفرسون هلـذه الفـرائد فلم خيرجوا عم ذكره اللغويون اللهم إال 
تفصيالت يسرية.

عمدة احلفاظ 248/1 .  )1(
السابق 323/3 .   )2(

األزرق  ابن  ومسائـل  للقرآن  البيانـي  اإلعجاز  وانظر   ،307  -  306/3 احلفاظ  عمدة   )3(
. 348 -347

عمدة احلفاظ 47/3، ومفردات الراغب 336 .  )4(
عمدة احلفاظ 225/1 .  )5(
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له  ما  له ساق، والشجر:  ليـس  نبـات  »البقل: كل  الشيخ صديق خان:  يقول 
ساق، وقال يف الكشاف البقل: ما أنبتته األرض من اخلرض واملراد به أطائب البقول 
بقول،  ومجعه  انتهى،  وأشباهها.  والكراث  والكرفس  كالنعناع  الناس  يأكلها  التي 
والقثاء معروف الواحدة قثاءة... والفوم قيل هو الثوم... وقيل: الفوم: احلنطة، وإليه 

ذهب أكثر املفرسين كم قال القرطبي... والعدس والبصل معروفان«)1(.

وال يعنينا هنا أن نحدد املراد من هذه الفرائد عىل وجه الدقة فيكفي أهنا أشياء 
ملسميات شتى جيمعها أهنا من نباتات األرض التي يأكلها الناس يف كل عرص ومرص، 
ومن ثم ال يصح أن نسأل السؤال الذي يتبادر إىل األذهان ملاذا عرب هبذه الفرائد ومل 
يعرب بغريها مما يقارهبا؟؛ ألنه ال يوجد هلا ما يقارهبا هنا مثلم مىض من الفرائد السابقة 
بل هي أعالم عىل نباتات، واألعالم ال يسأل عن رس ورودها دون غريها؛ ألن القرآن 

هنا أتى باألشهر من أسمئها.

فبقي أن السبب الرئيس يف إيراد هذه الفرائد أهنا توحي بأشياء عجيبة وغريبة 
منها:

باملاء  عليهم  اهلل  أنعم  قد  السابقة-  الفريدة  يف  علمنا  -كم  إرسائيل  بني  أن   -
رشيان احلياة يف هذه الفيايف املهلكة املجدبة، وكم فجر هلم ينابيع املاء من احلجر رزقهم 
بأفضل املأكوالت املن والسلوى حيصلون عليها دون كدٍّ وال تعب فكانـوا يصبحون 
فيجدوهنا حوهلم ولكن هيهـات هيهـات فلم يقبلوا تلك اخلريات املتتابعة، وبطروها 

وتفسري   ،284/1 والكشـاف   ،460/1 الطربي  وتفسيـر   ،150 ـ   149/1 البيـان  فتح   )1(
األلويس 651/12 .
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ألفتها  التي  األشياء  األرض  نبات  من  هلم  ليخرج  اهلل  يدعو  أن  موسى  من  وطلبوا 
أمعاؤهم يف مرص وهي الفرائد اخلمسة املذكورة، فنزعوا إىل عكرهم عكر السوء كم 
ا يف عرف العقالء يف كل أمة ودين  يقول العلمء، وملا كان طلبهم هذا عجيباًا غريباًا فريداً

دل ذلك عىل محقهم وسوء اختيارهم.

وقد وردت تلك الفرائد لتوحي بغرابة املطلوب، وتنعى عليهم استبداهلم اخلري 
وهو املن والسلوى بالذي هو أدنى منه وأقل طعماً وفائدة وهو هذه األشياء.

فهل هناك عقالء يفعلون هذا؟

اللهم إال أهنم من طول إلفهم لتلك املأكوالت يف دار الذل واالستعباد - حتت 

يعودوا  ومل  نفوسهم،  يف  حبها  وترسخ  األشياء،  تلك  اقتيات  ألفوا   - فرعون  إمرة 

يطيقون فراقها يف أكلهم.

العجب  فيها  جتد  مليا  وتأملها  املزرية  والطباع  اهلابطة،  النفسيات  تلك  فانظر 

العجاب مما أوحت به تلك الفرائد، واهلل أعلم.

ا ملا صاروا إليه من  ا إىل ما كانوا فيه وبطراً - »وحيتمل أال يكون هذا منهم تشوفاً

دأهبم  هو  كم  تعجرفهم  من شعب  وشعبة  تعنتهم  باب  من  هو  بل  الرافهة،  املعيشة 

تلك  عىل  متردوا  أهنم  بمعنى  أخبارهم«)1(  من  علينا  ُقص  ما  غالب  يف  وهجريهم 

وطلبوا  فجحدوها  منهم،  تدخل  أدنى  دون  مبارشة  اهلل  من  جاءهتم  التي  األشياء 

. ا عىل اهلل  سواها مما حيصلون عليه بكد وتعب من األرض تعنتاًا وتعجرماً

فتح البيان 149/1 .   )1(
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وإىل ذلك أشار الشيخ الشعراوي بقوله: »ما خيلقه اهلل باألمر املبارش منه بكلمة 
ا مما جاء باألسباب؛ ألن اخللق املبارش ال صفة لك فيه عطاء خالص  )كن( يكون خرياً
تبذر  أو  األرض  حترث  كأن  فيه  دور  لك  يكون  فقد  باألسباب  اخللق  أما  اهلل،  من 
ا من اهلل بدون أسبابك يقرتب من عطاء اآلخرة التي يعطي اهلل  البذور، ما جاء خالصاً

فيها بال أسباب ولكن بكلمة كن«)1(.

فانظر إىل هؤالء الذين رفضوا هذا الرزق اخلالص املبارش من اهلل ما جبلتهم وما 
طبيعتهم؟

فهل يصح أن نأمنهم، وأن نساملهم، وقد مترد أسالفهم عىل عطاء رهبم هلم؟!

*  *  *

 - جيره   - )بلحيتي  وهي  والثالثني،  احلادية  إىل  والعرشين  الثامنة  من  الفرائد 
تشمت - سكت(، وقد وردت هذه الفرائد يف ثـالث آيات فـي قوله تعاىل: )گ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ 

ہ( ]طـه:94[.
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  )ٱ  تعاىل:  وقوله 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  )ہ  تعاىل:  وقوله  ]األعراف:150[، 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ( ]األعراف:154[.

تفسري الشعراوي 373/1 .  )1(
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ونلقي الضوء هنا عىل معاين تلك الفرائد قبل أن ننتقل إىل بيان أرسارها، يقول 

ا إذا  السمني احللبي يف داللة )ٹ(: »اجلر: اجلذب بعنف جررت اليشء أجّره جرًّ

ا السحب، ومنه قول امرئ القيس: ا، واجلر أيضاً جذبته جذباًا شديداً

ِل)1( َوَقْفُت هِبَا َأْمـِشـي َتـُجـرُّ َوَراَءَنـا   * *   َعىَل َأَثَرْينَا َذْيَل ِمْرٍط ُمَرحَّ

الشمتة:  )ڄ ڄ ڄ ڄ(  تعـاىل:  »قوله  يقول:  الشمتة  معنى  ويف 

إظهار الفرح ببلية تصيب من يعاديك وتعاديه قال الشاعر:

َأْشَمتَّ يِبَ األَْعَداَء ِحنَي َهَجْرَتنِي   * *   َوامْلَْوُت ُدوَن َشَمَتِة األَْعَداِء)2(

ويف معنى )ھ( يقول: »قوله تعاىل: )ہ ھ ھ ھ ھ( 

يسكت  سكت  يقال:  سكن  معناه  األزهري:  قال  متقاربان،  والسكون  السكوت 

سكوتاًا وسكتاًا وسكاتاًا وسكن بمعنى واحد، وقال ابن عرفة: انقطع عنه الغضب«)3(.

ويف مفردات الراغب يقول: »السكوت خمتص برتك الكالم... وملا كان السكوت 

رضباًا من السكون استعري له يف قوله: )ہ ھ ھ ھ ھ(«)4(.

ا مع اللغوييـن. وقد عرض املفرسون لتلك الفرائد وجاء حديثهم متقارباً

به... والشمتة  ا  إليه من شدة غضبه ال هواناً الشيخ صديـق خان: »جيره  يقول 

عمدة احلفاظ 365/1 .  )1(
عمدة احلفاظ 332/2، ومفردات الراغب 273، ولسان العرب ) سكت ( .  )2(

عمدة احلفاظ 237/2 .  )3(

مفردات الراغب 242 .  )4(
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أصلها الفرح ببلية من تعاديه ويعاديك«)1(.

ثم  ا  ثالثاً الوادي  جرى  يقال:  اليشء،  عن  واإلمساك  السكون  و»السكوت: 
سكت، أي: أمسك وسكن عن اجلري... وفيه مبالغة وبالغة«)2(.

ا، ويف  هذا، وسياق القصة حيكي أن موسى  قد ذهب للقاء ربه أربعني يوماً
ا له خوار افتتنت به طائفة من بني إرسائيل  هذه األثناء صنع السامـري عجالاً جسداً

)ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  الفتنة  بتلك  فعبدته، وأعلم اهلل  موسى 
ۆ( ]طه:85[ فم كان من موسى  إال أن عاد إىل قومه غضبان شديد األسى 
واألسف هلذه الردة، واالرتكاسة الشديدة، وقبل أن خياطب السامري، ويقتص منه 
عىل فعلته توجه ألخيه هارون - الذي تركه خليفة يف قومه - يعاتبـه عىل ما جرى، 

وكيف سمح بحدوثه، فأخذ بلحيته جيذبه منها.

هذا هو سياق التعبري بالفريدة األوىل والثانية يف تلك القصة.

أما عن رس التعبري هبم فلذلك أسباب منها:

- أن هاتني الفريدتيـن تصوران بدقة شدة احتدام املوقف، فصدر موسى  
كان يغيل بمراجل الغضب عىل ما فعله قومه - وهو بني أظهرهم - من عبادة عجل 
يتوقعه،  مل  الذي  املزري  موقفهم  من  رآه  ملِا  الغضب  به  اشتد  فقد  بأيدهيم.  صنعوه 
واعتقد يف بادئ األمر أن هارون  كان يقدر عىل منعهم قبل أن يسمع حجته يف 

فتح البيان 413/3 ـ414 .  )1(
فتح البيان 416/3، وانظر مفاتيح الغيب 285/6، والقرطبي 292/7، وتفسري اجلمل   )2(

. 194/2
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غ  شحنة الغضب املرشوعة هذه غرية لدين اهلل يف أخيه هارون املسئول  ذلك؛ ففرَّ
ا عن عقيدة بني إرسائيل، فم كان منه إال أن جذبه من حليته وجره من رأسه  هو أيضاً
ا خشناًا  بعنف إمعاناًا يف غضبه وضيقه، وكان موسى  كم يقول البيضاوي: »حديداً

متصلباًا يف كل يشء فلم يتملك حني رآهم يعبدون العجل«)3(.

وهكذا صورت الفريدتان هذا املوقف أصدق تصوير، وكشفتا عم كان يعتمل 
يف نفسه  من حنق وغضب عىل أخيه وقومه.

الغريب من وجهة  العجيب  إىل موقف هارون   الفريدتان  تومئ هاتان   -
، حيث ظن أنه قرص يف غيابه، وكان بإمكانه أن يردعهم عم أقدمـوا  نظر موسى 
عليه، ويف ذلك يقول الزخمشـري: »وأخذ برأس أخيه أي بشعر رأسه )ٹ ٹ( 
بذؤابته؛ وذلك لشدة ما ورد عليه من األمر الذي استفزه وذهب بفطنته وظنًّا بأخيه 

أنه فرط يف الكف«)4(.

إذ كيف  الفريدتان -من طرف خفي- إىل موقف قومه األعجب  - كم تومئ 
تسول هلم نفوسهم عبادة عجل ال يرض وال ينفع، ومعجزاته سبحانه ال تنفك عنهم 

بل هم فيها ليل هنار؟!

عبادة  ألن  متناهية؛  بدقة  الغريب  العجيب  املوقف  هذا  تعكسان  فالفريدتان 
تلك  كل  مشاهدة  بعد  إذ  املتذبذب  إرسائيل  بني  إيمن  يف  انتكاسة  كانت  العجل 
املعجزات النريات يستهوهيم السامري، ويستخف بعقوهلم، وجيعلهم يعبدون عجالاً 

البيضاوي 2/ 27 .  )3(
الكشاف للزخمرشي 119/2 .  )4(
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صنعه أمامهم، فإىل أي مدى وصل انحطاطهم؟!

من  وجيذبه  أخيه  بخناق  يأخذ  أن  موسى   دفع  غريب  عجيب  ملوقف  إنه 
حليته كم تصوره آية طه، وأن جيره بعنف من رأسه كم تصوره آية األعراف، وقد فعل 
موسى  األمرين كليهم كم تصوره الفريدتان اللتان التأمتا مع سياقهم أشد التئام. 

واهلل أعلم.

- وهنا رس آخر خيتص بالفريدة )ٹ(؛ فقد عرب هبا دون قوله )جيذبه بعنف( 
متناهية، وقد فطن  بدقة  بإيقاع أصواهتا  األمر بحروفهـا، وحتكيـه  ألهنا تصور هذا 
ا جر اليشء جيره قدموا اجليم  لذلك العالمة ابن جني حيث يقـول: »ومن ذلك أيضاً
ذلك  عقبوا  ثم  ا،  مجيعاً واملجرور  اجلار  عىل  بمشقة  اجلر  وأول  شديد،  حرف  ألهنا 
بالراء وهو حرف مكرر، وكرروها مع ذلك يف نفسها؛ وذلك ألن اليشء إذا جر عىل 
ا عنها ونازالاً إليها، وتكرر  األرض - يف غالب األمر - اهتز عليها واضطرب صاعداً
ا  ذلك منه عىل ما فيه من التعتعة والقلق فكانت الراء ملا فيها من التكرير؛ وألهنا أيضاً
قد كررت يف نفسها يف )جر( وجررت أوفق هلذا املعنى من مجيع احلروف غريها، هذا 
هو حمجة هذا ومذهبه، فإن أنت رأيت شيئا من هذا النحو ال ينقاد لك فيم رسمناه، 
فيقعد بك  فيه  النظر  تنعم  إما أن تكون مل  أمرين:  يتابعك عىل ما أوردناه فأحد  وال 
فكرك عنه، أو ألن هلذه اللغة أصوالاً وأوائل قد ختفى عنا وتقرص أسباهبا دوننا كمـا 

قال سيبويه، أو ألن األول وصل إليه علم مل يصل إىل اآلخر«)1(.

*  *  *

غانم  د/  األدبية  الصورة  واحلركة يف  احلرف  وانظر وحي  ـ 165،  اخلصائص 2 / 164   )1(
السعيد 23 .
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أخذ  السابقتان  الفريدتان  حكته  كم  فعل  ما  أخيه  مع  موسى   فعل  بعدما 
هارون يسكن غضب موسى، ويستعطفه أن ال ُيشمت بني إرسائيل فيهم، وهنا تأيت 
القوم من عداوة  ما كان عليه هؤالء  التي تصور مدى  )ڄ(  الثالثة:  الفريدة 
ويشمتون  يتندرون  بينهم  عارض  خالف  أي  عند  وكأنه  وأخيه،  ملوسى  وحسد 

ويقعدون هلم باملرصاد.

فهل هناك شعب يف تاريخ شعوب األرض فعل ذلك مع نبي من أنبيائهم؟

تطرأ عىل  بل كيف  منهم  إذ كيف تصدر  اإلنسانية  تاريخ  فريدة يف  فهذه حالة 
باهلم تلك الشمتة بموسى وهارون عليهم السالم، ومها َمن مها بالنسبة لبني إرسائيل 
احلرية  نعيم  إىل  واملذلة  الكفر  دار  فرعون، وأخرجاهم من  فقد حرراهم من بطش 

واهلداية.

- تدل هذه الفرائد الثالث السابقة عىل أن موسى  كان يف حالة من الغضب 
كانت  املزاج هذه  آخر، وحدة  أي موقف  القرآن يف  عنه  الشديد مل حيكه  واالنفعال 

غرية عىل دين اهلل، ال هلوى يف النفس وال جلاه أو سلطان دنيوي، أو أمر مادي.

وهكذا يكون أصحاب الرساالت العظمى يف الغرية عىل دين اهلل والدفاع عن 
مقدساته وحرماته.

هو  كم  مجيعا  األنبياء  تاريخ  يف  املوقف  هذا  تفرد  عىل  الثالث  الفرائد  تدل  كم 
واضح بجالء.

وهكذا عكست تلك الفرائد املواقف العجيبة والغريبة من خمتلف االجتاهات 
والنواحي.
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وقد تفردت كل فريدة بلمحة ولقطة ال توجد يف غريها وإن كان املساق الذي 
ا، واهلل أعلم. جيمعها واحداً

*  *  *

ثم يأيت احلديث عن الفريدة: )ھ( ويف اختيارها دون سكن أرسار عديدة 
منها:

- يف )ھ( معنى ال يوجد يف سكن وهي اختصاصها -كم قال الراغب 
فيم مىض- برتك الكالم، أما سكن فقد يكون السكون عن حركة جسمنية ظاهرة، أو 
ا فهي عىل ذلك أعم؛ وهذا ظاهر من التعبيـر  خفية، وقد يكون سكوناًا عن كالم أيضاً
هبا فـي قوله تعالـى: )گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ( ]األنعام:13[.

للعيان،  ا  ا واضحاً الفريدة دون غريها جتسد غضب موسى  جتسيداً - هذه 
وتبني أن غضبه عىل قومه قد اعتمل يف صدره حتى غدا إنساناًا يرعد ويزبد، ويصول 
وهو  بحركاته،  وتشعر  بأنفاسه  حتس  وكأنك  وعرينه.  حوزتـه  عن  يدافـع  وجيول 

يغدو ويروح منفعالاً معاقباًا عىل ما جرى وحدث.

ولن تنهض لفظة أخرى مهم بلغت من قوة وفخامة ما بلغته هذه الفـريدة يف 
ا. قوهتا ومجاهلا وصدقها يف تصوير هذا الغضب تصويرا رائعاً

وكذلك لو فتشت يف اللغة مجيعها فلن جتد لفظة أقدر وأوفق عىل وصف استعادة 
موسى  هلدوئه بعد هذا االنفعال الشديد إال تلك الفريدة.

عىل  وقدرهتـا  استعارهتا  وحسن  وروعتها  لفصاحتها  الفريدة  هذه  نالت   -
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واملفرسيـن،  البالغيني  من  شديدة  عناية  نالت  ا  ظاهراً ا  تشخيصاً الغضب  تشخيص 
يقول الشيخ سيد قطب: »والتعبري القرآين يشخص الغضب فكأنم هو حي، وكأنم 
هو مسلط عىل موسى يدفعه وحيركه حتى إذا سكت عنه وتركه لشأنه عاد موسى إىل 

نفسه فأخذ األلواح التي كان قد ألقاها بسبب دفع الغضب له وسيطرته عليه«)1(.

وقد حتدث ابن عاشور يف التحرير والتنوير)2( عن تلك الفريدة وأطال الكالم 

عن مجال االستعارة فيها من شتى طرقها وما حتتمله من كوهنا مكنية وتبعية ومتثيلية 

فراجعه هناك حتى ال يطول بنا القول.

*  *  *

ٻ  ٻ  )ٻ  تعاىل:  قوله  يف  وجاءت  )ٻ(  والثالثون:  الثانية  الفريدة 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 
]األعراف:171[.

وحيكي مساق تلك الفـريدة أن اهلل  قد أمرهم بالعمل بم يف التوراة، وتنفيذ 

اهلل  فأراهم  هبا  والعمل  تنفيذها،  يف  راوغوا  كعهدهم  ولكنهم  أحكام،  من  فيها  ما 

معجزة هائلة حتى جيربهم عىل أخذ التوراة بقوة وجدية.

)ٻ ٻ ٻ( نتق  ويقول السمني احللبي عن تلك الفريدة: »قوله تعاىل: 

ومن   ،184/9 املنار  وتفسري   ،120/2 الكشـاف  وتفسري   ،1376  /3 القرآن  ظالل  يف   )1(
بالغة القرآن 221 .

التحرير والتنوير 122/9، وانظر اإليضاح يف علوم البالغة للقزويني حتقيق د/ عبد القادر   )2(
حسني 349 . 
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اليشء: جذبه ونزعه حتى يسرتخي كنتق عرى احلمل... وعن أيب عبيدة: زعزعناه 
واستخرجناه من مقره، وكـل يشء قلعته ورميت به فقد نتقته، ونتقت اليشء: نقضته، 

وهو يرجع إىل معنى الرمي وإىل غريه، ونتقناه: رفعناه بدليل قوله: )ڤ ڦ 
ڦ(... وقوله: )ٻ ٻ ٻ( كأنه قلع من أصله«)1(.

ويف لسان العرب يقول: »النتق: الزعزعة واهلز واجلذب والنقض، ونتق اليشء 
ا: جذبه واقتلعه، ويف التنزيل: )ٻ ٻ ٻ ٻ(، أي: زعزعناه ورفعناه،  نتقاً

وجاء يف اخلرب: أنه اقتلع من مكانه«)2(.

موضعه  من  اليشء  قلع  النتق  أصل  عبيدة:  أبو  »قال  الرازي:  الفخر  ويقـول 
والرمي به، يقال: نتق ما يف اجلراب إذا رمى به وصبه، وامرأة ناتق ومنتاق إذا كثر 

ولدها؛ ألهنا ترمي بأوالدها رمياًا.

فمعنى )ٻ ٻ(، أي: قلعناه من أصله وجعلناه فوقهم«)3(.

فأصل النتق كم يذكُر اللغويون واملفرسون هو قلُع اليشء من موضعه والرمي 
به، أو زعزعُته واستخراُجه من مقره ثم رفعه.

وإذا كان األمر كذلك فلمذا عرب هنا بنتق، وعرب برفع يف قوله تعاىل: )ڤ 
ڦ ڦ(؟ وهل معنى اللفظني واحد كم يذهب البعض؟

أقول: إن يف نتق إشاراٍت ال توجد يف غريها مما يمثلها أو يقـارهبا؛ ألن نتَق اجلبل 

عمدة احلفاظ 4/ 168، ومفردات الراغب 503، واملعجم الوسيط 2/ 936 .   )1(
لسان العرب ) نتق ( .  )2(

مفاتيح الغيب 336/13، وانظر فتح البيان 163/9 .  )3(
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ه ثم رفعه فوق رؤوسهم؛ ألهنم  معناه أن اهلل  قد اقتلعه من جذره، ونزعه من ُأسِّ
أبوا قبول أحكام التوراة لغلظها وثقلها عليهم.

فالفريدة حتكي بَداللتها حالتني:

األوىل: حالَة النزع والقلع، والثانيَة حالَة الرفع.

أما رفع فهي تشري إىل املرحلة الثانية فحسب، ومن ثم فإن الفريدة قد وقعت يف 
موقعها األمثل الذي ال يمكن لغريها أن ينوب مناهبا، أو حيل حملها.

- هذه الفريـدة حتكي بإيقـاعها وجرس حروفها معنى النزع والقلع ثم الرفع 
بتؤدة وأناة يشعر بذلك من جراء  الفريدَة عىل لسانه  بدقة متناهية، ومن يكرْر هذه 
التاء املفتوحة وبعدها القاُف الشديدة املجهورة الساكنة ثم املُد يف )نا( فإن ذلك كله 

يعكس بدقة ووضوح االستطالة ثم النزع والرفع.

- التعبري بـ )ٻ( يف تلك اآلية أكثر تالؤما من التعبري برفعنا ألن املوىل  
ذكر لفظ اجلبل مع نتقنا، ويف هذا إشارة دقيقة إىل أن اجلبل الذي هو ُعنوان الصالبة 
والقوة، وأمارة الرسوخ والثبات كان نتقه أي خلخلته وزعزعُته من أصله ثم رفُعه 
أشدَّ تالؤم من  املقام  بالنتق يف هذا  التعبرُي  ثم جاء  املوىل  ومن  ا عىل  سهالاً يسرياً
الرفع إذ الرفع ليس يف داللته نزع من األصل واجلذر، ومن ثم فقد تناسب الرفع مع 

لفظة الطور التي ال تدل عىل تلك املعاين.

أختها،  عىل  كلمة  كل  تنادى  جاورها  ما  مع  متناغية  لفظة  كل  جاءت  وهكذا 
وتنسجم مع سياقها، وهذا دأب الذكر احلكيم كتاُب العربية املعجُز اخلالد.
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- تومئ الفريدُة إىل تفرد موضعها بنصها وفصها يف القرآن العظيم كم تشرُي إىل 
تفرِد تلك احلالِة يف تاريخ اإلنسانية مذ كانت وإىل يوم القيامة، وأن موسى  انفرد 
الفريدِة  لتلك  أن  كلِّه  ذلك  ِمن  فبان  األنبياء  الباهرِة من سائِر  القاهرِة  املعجزِة  هبذه 

، وإشاراٍت دقيقةاً ال يمكُن لغريها أن ُيغنَي غناها. ا كثريةاً أرساراً

*  *  *

ۆئ  )ۆئ  تعاىل:  قولـه  فـي  وأتت  )حئ(،  والثالثون:  الثالثة  الفريـدة 
ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

يئ( ]البقرة:69[.
ووردت يف قصة القتيل الذي وقع يف أمره خالف بني بني إرسائيل فأمرهم اهلل 
بذبح بقرة أي بقرة ورضبه بعضو من أعضائها، وعندئذ سيخرب عمن قتله، وهذا أمر 
ميسور لو نفذوه دون مراوغة، ولكنهم كدأهبم شددوا عىل أنفسهم فطلبوا أوصاف 
تلك البقرة وكان يكفيهم أية واحدة، فمن أجل ذلك شدد اهلل عليهم وأمرهم بذبح 

بقرة تعبوا يف احلصول عليها وما كان أغناهم عن ذلك لو استجابوا بداية.

وقد جاء يف سياق تلك القصة فريدتان )فاقع - ال شية(.

ويف داللة )حئ( يقول السمني احللبي: ») حئ مئ( أي: خالص، يقال: 
أصفر فاقـع، أي: صادق الصفرة، وأسـود حالك وحانك، وأبيـض يقق، وأخرض 

ناصع، وأمحر قانئ«)1(.

ومن املفرسين يقول الزخمرشي: »الفقـوع أشد ما يكون من الصفرة وأنصعه، 

عمدة احلفاظ 290/3، ومفردات الراغب 398 .  )1(
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إذا  وهب:  وعن  حالك...  أسود  يقال  كم  ووارس،  فاقع  أصفر  التوكيد:  يف  يقال 
نظرت إليها خيل إليك أن شعاع الشمس خيرج من جلدها«)1(.

وإذا كان األمر كذلك فلم آثر فاقع عىل غريها ؟

ا عديدة منها: البد أن يف تلك الفريدة أرساراً

الشديدة  القاف  إىل  انظر  وشدته،  اللون  بنصاعة  تنطق  الفريدة  حروف  أن   -
املتبوعة بالعني القوية والتي زادها تنوينها قوة، كل ذلك يدل عىل أن الصفرة يف تلك 
تتفوق  النهائي بحيث ال توجد صفرة من جنسها يمكن أن  البقرة قد بلغت حدها 
عليها، فأدت الفريدة بحروفها ونغم أصواهتا املعنى أفضل أداء و أوفاه كم حيسه كل 

ذي ذوق سليم وطبع مستقيم إذا أدار حروف الفريدة عىل لسانه، وأنعم فيها نظره.

- هذه الفريدة أنسب يف الداللة عىل شدة الصفرة، وقد أشار إىل ذلك اللغويون 
فجاءت  فيه  كمله  عىل  تدل  التي  صفته  لون  لكل  جلبوا  حني  مىض  فيم  واملفرسون 
الفريدة يف موضعها التي ال يصح أن حيـل غريها حملها بوجه من الوجوه، فضالاً عن 

كوهنا أوجز وأفصح من قولنا شديدة الصفرة لو عرب هبا.

- تومئ الفريدة إىل أن هذا اللون كان من الندرة والتفرد يف هذه البيئة بمكان، 
ومن ثم مل يعثروا عليه كم تذكر الروايات إال بمشقة وتعب وبحث مضٍن، كم تومئ 

إىل أن هذا املوضع من قصة موسى  قد جاء يف القرآن مرة واحدة مل يتكرر.

*  *  *

واأللويس   ،64/1 للجمل  اإلهلية  والفتوحات   ،278/1 للزخمرشي  الكشاف  تفسري   )1(
. 686/1
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ٿ  )ٿ  تعالـى:  قوله  يف  وجاءت  ڦ(،  )ڦ  والثالثون:  الرابعة  الفريدة 
ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 

ڃ ڃ ڃ چ چ چ( ]البقرة:71[.
)ڦ ڦ ڄ(، أي:  الفريدة يقول السمني احللبي: »قوله تعاىل:  وعن تلك 
لونني  عىل  نسجه  إذا  الثوب  ويش  من  ذلك  وأصل  لوهنا.  خيالف  لون  فيها  ليس 

فأكثر«)1(.

ومن املفرسيـن يقول الشيخ صديق خان: ») ڦ ڦ ڄ( أي: ال لون فيها 

وثور  خمتلفني،  لونني  عىل  نسج  إذا  الثوب  ويش  من  مأخوذة  والشية:  لوهنـا،  غري 

البقرة خالصة الصفرة ليس يف  موشى: يف وجهه وقوائمه سواد... واملعنى أن هذه 

جسمها ملعة من لون آخر«)2(.

أما مِلَ عرب بتلك الفريدة دون غريها؟ فلذلك أسباب عديدة منها:

- أن هذه الفريدة أدل عىل املطلوب بإجياز شديد، فهي أوجز قطعا مما لو قيل: ال 

لون فيه خيالف لوهنا، كم أن مادة تلك الفريدة دون غريها تثبت أهنا خالصة الصفرة 

ليس يف جسمها ملعة من لون آخر، ولو كان لوناًا ضئيالاً منمنماً ال يكاد يرى بالعني 

املجردة.

عمدة احلفاظ 362/4، ومفردات الراغب 561 .  )1(
للفـراء 48/1، والطبـري 521/1، ومفاتيح  القرآن  البيـان 159/1، وانظر معاين  فتح   )2(
األلويس  وتفسري   ،89/1 السعود  أيب  وتفسري   ،454/1 والقرطبي   ،169/3 الغيب 

 . 693/1
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- تلك الفريدة تؤكد عىل لون البقرة من جهة غري التي تنظر إليها الفريدة السابقة 
فهي تركز عىل أن الصفرة الشديدة يف البقرة ال خيتلط معها لون آخر، فهي كلها صفراء 
من أمخص قدمها إىل منبت شعرها ليس فيها لون آخر، وهذا أمر عجيب غريب فريد 
ال يكاد يتوافر يف بقرة أي بقرة، ولكنهم ملا شددوا عىل أنفسهم ومل يرضخوا لألمر 
بذبح أي بقرة من أول مرة شدد اهلل عليهم ورفع وترية املطلوب منهم حتى وجدوها 

بملء مسكها ذهباًا كم يقول املفرسون)1(.

وهذا يعني أهنم بحثوا عن البقرة التي حتمل هذه الصفات الدقيقة فلم جيدوا إال 
واحدة فعكست هاتان الفريدتان تفرد تلك البقرة يف صفاهتا ووجودها، واهلل أعلم.

*  *  *

الفريدة اخلامسة والثالثون: )چ(، وجـاءت يف قوله تعاىل: )ڄ ڄ 
ڍ(  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

]املائدة:26[.

األرض  بدخول  اهلل   أمرهم  إرسائيل  بني  أن  الفريدة  تلك  سيـاق  وحيكي 
لن  وإنا  جبارين،  ا  قوماً فيها  إن  ملوسى:  وقالوا  وجبنوا  وخافوا  فتقاعسوا  املقدسة، 
ا. ندخلها ماداموا فيها، فعاقبهم اهلل  وكتب عليهم التيه يف صحراء سيناء أربعني عاماً

)چ  تعاىل:  »قال  احللبي:  السمني  يقول  )چ(  معنى  ويف    
وتاه  حائر،  أي  تائه  فهو  ا  بيعاً يبيع  كباع  تيها  يتوه  وتاه  احلرية،  والتيه:  چ(،  چ 
وأصله  احلرية،  موضع  أي:  والتوه  التيه  يف  ووقع  لغتان،  ففيها  تائه،  فهو  ا  توهاً يتوه 

أحكام القرآن البن العريب 23/1، وتفسري ابن كثري 180/1 .  )1(
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من التيهاء وهي املفازة املجهولـة املسلك لعدم وجود منار أو علم هبا؛ فمن سلكها 
حصل له التيه«)1(.

)چ چ چ( حيارون فيها ويضلون، ومن  ويقول الطربي: »معنى 
ذلك قيل للرجل الضال عن سبيل احلق: تائه«)2(. وإذا كانت )چ( بمعنى: 

حيارون ويضلون فلم اصطفى هذه الفريدة عىل غريها؟

البد أن يكون يف تلك الفريدة خصوصيات ال توجد فيم يقارهبا، منها:

- أهنا تدل عىل املطلوب بدقة ووضوح بخالف )يتحريون( فإن املرء قد حيتار 

التائه فهو حريان ال  أما  يتوه فيه أو يضل عنه،  ويرتدد يف سلوك طريق ما ولكنه ال 

ا صائباًا يسلكه، وهكذا كانت حالة بني إرسائيل فقد  هيتدي لدرب، وال يعرف طريقاً

غم اهلل عليهم املكان الذي كانوا فيه فلم يقـدروا عىل اخلروج منه، وظلوا فيه حيارى 

ا. تائـهني أربعني عاماً

ويؤكد ما ذهبنا إليه أن أصله -كم مر عند السمني احللبي- من التيهاء، وهي 

املفازة املجهولة املسلك لعدم وجود منار أو علم هبا فمن خاضها ضل وتاه فيها، ومن 

ثم كانت الفريدة أدق وأكمل يف إيصال املعنى مما يقارهبا، واهلل أعلم.

- تعكس هذه الفريدة تفرد تلك احلالة يف تاريخ األنبياء، ويف تاريخ اإلنسانية 

عمدة احلفاظ 313/1، ومفردات الراغب 73 .   )1(
تفسري الطربي 583/4، وانظـر الكشاف 605/1، والقرطبـي129/6، ومفاتيح الغيب   )2(
649/10، واأللويس 583/4، وفتح البيان 479/2، وتفسري املنار 277/6، والتحرير 

والتنوير 167/6 .
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اجلمع  مثل هذا  تاه  أن  والباقية  الغابرة  والشعوب  األمم  تاريخ  يعهد يف  مل  إذ  مجعاء 
الغفري، واحلشد الكبري يف مفازة من املفازات سوى بني إرسائيل، ولو تتبعوا النجوم 
واجتاهاهتا خلرجوا من تلك الربية، ولكن اهلل  أعجزهم عن ذلك عقوبة هلم عىل 
سوء صنيعهم فاألمر - كم يقـول األلويس - كان »من خوارق العادات؛ إذ التحري يف 
مثل تلك املسافة عىل عقالء كثريين هذه املدة الطويلة مما حتيله العادة، ولعل ذلك كان 

بمحو العالمات التي يستدل هبا، أو بأن ألقي شبه بعضها عىل بعض«)1(.

رفض  الذي  اجليل  هذا  معظم  هالك  إىل  خفي  طرف  من  إيمء  الفريـدة  يف   -
دخول األرض املقدسة يف هذا التيه، ونشوء جيل جديد فيه من عنارص البأس والقوة 
واالعتمد عىل النفس ما فيه فهو -كم يقول الشيخ سيد قطب- »جيل يعترب بالدرس، 
وينشأ يف خشونة الصحراء وحريتها صلب العود، جيل غري هذا اجليل الذي أفسده 
والذل  اجللل،  األمر  هلذا  يصلـح  يعد  فلم  مرص،  يف  والطغيـان  واالستعباد  الذل 

واالستعباد والطغيان يفسد فطرة األفراد كم يفسد فطرة الشعوب«)2(.

*  *  *

)ڤ  تعاىل:  قوله  يف  وجاءت  )چ(،  والثالثون:  السادسـة  الفريـدة 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ( ]الكهف:77[.

تفسري األلويس 583/4 .   )1(
يف ظالل القرآن 873/2، ومع األنبياء يف القرآن 255، والقصص القرآين إحياؤه ونفحاته   )2(

. 328
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وقد وردت يف ثنايا احلديث عن أهل القرية التي استطعم موسى والعبد الصالح 
-عليهم السالم- أهلها فأبوا لبخلهم الشديد أن يطعمومها، وقد رد هلم العبد الصالح 
ا أوشك عىل السقوط فأقامه مما أثار   هذه اإلساءة باإلحسان حيث وجد جداراً
ا لالتفاق بينهم أال يسأله عن  ، وسأله عن احلكمة فيم فعل خمالفاً حفيظة موسى 

. يشء حتى حيدثـه عنه العبد الصالح 

وعن معنـى تلك الفريدة يقول السمني احللبي: »قوله تعاىل: )ڃ چ چ( 
ا. أي: ينهدم، يقال: انقض اجلدار ينقض انقضاضاً

وهو مطاوع قضضت وقرئ )ينقاض( أي: ينقطع من أصله«)1(.

وزن  عىل  انقض  وماضيه  يسقط،  أي:  چ(،  »)ڃ چ  األلـويس:  ويقول 
كـان  ملا  لكـن  بمعنـى كرسته،  زائدة؛ ألنه من قضضته  والنون  انجـر،  نحو  انفعل 
برسعة  السقوط  أنه  واملشهـور  السقـوط،  االنقضاض:  قيل:  يتساقـط،  املنكرس 

كانقضاض الكواكب والطري«)2(.

وإذا كان االنقضاض بمعنى السقوط فإن إيثار )چ( عىل يسقط مما يمكن 
أن حيل حملها كان لسمت عدة منها:

- هذه الفـريدة تصور من خالل جرسها، وصفات حروفها رسعة االهنيار الذي 
الضاد  القاف ثم قوة جرس  تأمل قوة وشدة وقلقلة حرف  كان سيحدث للجدار، 

عمدة احلفاظ 370/3، ومفردات الراغب 420 وخمتار الصحاح 225 .   )1(
والقرطبي   ،494/2 والكشـاف   ،483/5 البيـان  وفتح   ،560/10 األلويس  تفسري   )2(

. 25/11
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فإهنم حيكيان قلقلة اجلدار، وحتلل بنيانه، عالوة عىل ما يف رسعة النطق بمقاطعها من 
إشارة إىل رسعة هتاوي البنيان.

-كم  االنقضاض  ألن  يسقط؛  يف  موجودة  ليست  داللة  حتمل  الفريدة  أن   -
يقول األلويس- هو السقوط برسعة، ولفظ يسقط ال يفهم منه الرسعة عىل إطالقه، 
فاجلدار -من شدة ميله- أوشك أن يسقط فجأة وبرسعة دون لفت نظر ألصحابه 
موا ميله، ويصلحوا حاله، هذا مكمن الفرق بينهم، ومن ثم ال يصح وضع  كي ُيَقوِّ

إحدامها مكان األخرى.

من  الكالم  سياق  مع  ا  انسجاماً وأكثر  املقام،  هذا  يف  أفصح  الفريدة  هذه   -
غريها، وقد زادها قوة ومجاالاً وخالبة مصاحبُتها لالستعارة يف قوله: )ڃ( هذه 
ا وهباء، وخلعت عىل اجلمدات  االستعارة املوحية املشخصة التي كست الكالم رونقاً
صفات العقالء، وإىل هذا أشار جلة املفرسين: يقول الرازي: »فإن قيل كيف جيوز 
وصف اجلدار باإلرادة مع أن اإلرادة من صفات األحياء؟ قلنا: هذا اللفظ ورد عىل 

سبيل االستعارة، وله نظائر يف الشعر قال:

ْمُح َصْدَر َأيِب َبـَراٍء   * *   َوَيْرَغُب َعْن ِدَماِء َبنِي َعِقيِل ُيِريُد الرُّ

وأنشد الفراء:

ا َيُلفُّ َشْميِل بُِجمٍل   * *   َلـَزَمـاٌن َيـُهـمُّ بِاإِلْحـَسـاِن إِنَّ َدْهراً

وقوله  ھ(،  ھ  ھ  ھ  )ہ  تعاىل:  قوله  القـرآن  من  ونظريه 
تعاىل: )وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ(، وقوله تعاىل: )وئ وئ ۇئ(«)1(.

مفاتيح الغيب 361/20 ـ 3621، وتفسري األلويس 560/10 .   )1(
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القرطبي: »)ڃ چ چ( أي: قرب أن يسقط، وهذا جماز وتوسع  ويقول 

وقد فرسه يف احلديث بقوله مائل، فكان فيه دليل عىل وجود املجاز يف القرآن، وهو 

مذهب اجلمهور، ومجيع األفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إىل 

الفعل،  مجاد أو هبيمة فإنم هي استعارة أي لو كان مكاهنم إنسان لكان ممثالاً لذلك 

وهذا يف كالم العرب وأشعارها كثري«)1(.

القوم  العجيب والغريب من هؤالء  العبد الصالح   - اإلشارة إىل مسلك 

اللئـام الذين رفضوا ضيافتهم وهم يف أشد احلاجة لطعامهم، وبالرغم من ذلك فعل 

بالتزامه معه يف أال يسأله عن احلكمة فيم يفعله،  ما فعل مما جعل موسى  خيل 

ويأيت به من خوارق وعجائب.

*  *  *

يف  ووردتا  غصًبا(،   - )أعيبها  والثالثون:  والثامنة  والثالثون  السابعة  الفريدة 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  )گ  تعالـى:  قوله 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ( ]الكهف:79[.
وجاءتا يف سياق ذكر األسباب التي حدت باخلرض  أن خيرق السفينة التي 

ركبها اخلرض وموسى عليهم السالم.

ڱ  )ڱ  تعاىل:  »قوله  احللبي:  السمني  يقول  الفريدتني  هاتني  داللة  وعن 
ا  ڱ(، أي: أجعـل فيها عيباًا، والعيب والعاب: ما يصري به اليشء عيبة، أي: مقرًّ

تفسري القرطبي 25/11، وانظر الكشاف 494/2، وفتح البيان 483/5 .  )1(
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للنقص، وعبته: جعلته معيباًا إما بالفعل كقوله: )ڱ ڱ(، وإما بالقول وذلك إذا 
ذممته«)1(.

ا، قال تعاىل: )ڻ ڻ ڻ  و»الغصب: أخذ مال الغري واالستيالء عليه قهراً
ڻ( وتغصبت: اليشء أخذته وقبلته بُِكرٍه«)2(.

ومن املفرسين يقول األلويس: »)ڱ ڱ ڱ( أجعلها ذات عيب باخلرق، 
ومل أرد إغراق َمْن هبا كم حسبت، وإلرادة هذا املعنى جيء باإلرادة، ومل يقل: فأعبتها... 
)ڻ( من أصحاهبا وانتصابه عىل أنه مصدر مبني لنوع األخذ، والظاهر أنه كان 

يغصب السفن من أصحاهبا، ثم ال يردها عليهم، وقيـل: كان يسخرها ثم يردها«)3(.

أما عن رس ورود هاتني الكلمتني فريدتني فلذلك أسباب منها:

أشد  معنامها  يطابقـان  فهم  املراد؛  املعنى  أداء  يف  أوفق  الفريدتني  هاتني  أن   -
تطابق، وينسجمن مع حمور القصة أشد انسجام، كم هو ظاهر بجالء لكل متأمل يف 

سياقهم، ومن ثم فال يمكن لغريمها أن ينوبا مناهبم.

ا يدركه كل من ينعم النظر فيهم، ويقارن بينهم  ا واضحاً - أن يف الفريدتني إجيازاً
وبني املعاين التي ذكرت هلم لدى اللغويني واملفرسين فيم مىض، واإلجياز سمة رئيسة 

ا. من سمت الفرائد القرآنية كم ذكرنا مراراً

- تومئ هاتان الفريدتان إىل أمريـن غاية يف الغرابـة: فالفريدة: )ڱ( تومئ 

عمدة احلفاظ 172/3، ومفردات الراغب 366 .   )1(
عمدة احلفاظ 370/3، وخمتار الصحاح 199 .  )2(

تفسري األلويس 567/10 ـ 568، وتفسري اجلمل 39/3، وفتح البيان 483/5 .  )3(
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ا حتى  ا واضحاً إىل أن العبد الصالح نزع لوحا من ألواح السفينة، أو أحدث فيها خرقاً

إذا رآها امللك الغاصب عىل تلك احلالة أدرك أن ال حاجة له فيها، وهذا هو مقصد 

العبد الصالح  من عيبها وبالرغم من هذا النزع أو اخلرق سلمت السفينة، ومل 

امللك  أن  إىل  )ڻ(  الفريدة  تومئ  كم  املساكني،  من  ألصحاهبا  وبقيت  تغرق 

الغاصب حني رآها كم هو مفهوم السياق تركها ومل يستول عليها وكان تركه هلا من 

األمور الغريبة غري املعتادة يف مثل تلك احلـاالت بل هو أمر قدره اهلل وأرغمه عليه 

فأشارت الفريدتان إىل غرابة وتفرد هذا األمرين، واهلل أعلم.

ا إىل أمر عجيب يف تاريخ األنبياء  - تشري هاتان الفريدتان، والفريدة السابقة أيضاً

ا؛ فاألنبياء هم املعلمـون واملوجهون لغريهم يف كل زمان ومكان، وهم مصدر  مجيعاً

العلم، وينبوع املعرفة احلقيقية، ولكن األمر يف هذه القصة جرى عىل غري هذا العرف 

ا غاية  املعتاد؛ فقد تعلم موسى الرسول عىل يد عبد من عباد اهلل الصاحلني علمه أموراً

يف العجب والغرابة مل يعطها املوىل  ملوسى، ورزقها هذا العبد الصالح.

ويف ذلك داللة عىل طالقة القدرة اإلهلية التي منحت علماً لُدنيًّا لبرش غري نبي مل 

تعطها لرسول صنعه اهلل عىل عينه )ڳ ڳ( ]طـه:41[ ويف هذا إشارات 

مجة ال يدركها القلم، وال حييط هبا املرء، وكلها من قبيل اخلوارق، واهلل أعلم.

ا  ا إىل أن الذي أتى به اخلرض  كان غريباًا فريداً الفرائد الثالث أيضاً - تشري 

العجيبة  األمور  هذه  الفرائد  فعكست  لألشيـاء،  النظر  يف  الظاهري  املنطق  خمالفـاًا 

كلها.
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، ويالحظ أن جل - بل كل - األمور  وهبذا تنتهي الفرائد يف قصة موسى 
الفريدة والغريبة يف تلك القصة ُرِمَز إليها بألفـاظ فرائد، عالوة عىل ما فيها من أرسار 

تعبرييـة أخرى أفضنا القول فيها بم وفقنا اهلل  الستخراجه والتقاطه، واهلل أعلم.
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املبحث السابع
أسرار التعبري بالفرائد يف قصة داود وسليمان عليهما السالم

بزماٍن،  بعد عرص موسى  بني إرسائيل  أنبياء  السالم من  داود وسليمن عليهم 
كثرية،  آيات  يف  قصتهم  القرآن  وحكى   ، عظيـماً ا  وملكاً وحكمة  علماً  اهلل  آتامها  وقد 

وسور عديدة من الكتاب الكريم.

وقد وردت يف قصتهم تسع فرائد اختص داود  بفـريدة واحدة، وسليمن 
الغرائب،  كثرة  إىل  يعود  الفرائد يف قصة سليمن   كثرة  ولعل  فرائد،  بثمين   
واألمور الفريدة العجيبة يف قصته، ومن يراجع قصتهم يف الذكر احلكيم كاملة يلمس 

مصداق ما أقول.

وهذه الفرائد عىل ترتيب دراستها هي: )الرسد - ففهمناها - فتبسم - اهلدهد 
- اخلبء - عفريت - جفان - الصافنات - رخاء(

الفريدة األوىل: )ڳ(، وجاءت يف قوله تعاىل: )گ گ گ ڳ ڳ 
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ( ]سـبأ:11[.
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فضالاً  اهلل  آتاه  الذي  داود   عبده  عىل  اهلل   امتنان  سياق  يف  وردت  وقد 
عظيماً فقد كانت اجلبال تسبح معه، وتأوب الطري حوله، وذلل لـه احلديد طيِّعا بني 

يـديه يشكله كيـف شاء، وعلمه صناعة الدروع عىل نمط مل ُيسبق به من قبل.

والفريدة )ڳ( مستعملة هنا يف غيـر معناها احلقيقـي، وهي - كم يقول 
السمني احللبي - »الرسد - يف األصل - نسج ما خيُشن ويغلظ كنسج الدروع، وخرز 
ال  حتى  فيها؛  ضيِّق  أي:  ڳ(،  ڳ  )ڳ  فقوله:  احلديد  لنظم  واستعري  اجللد، 
يغلق بعضها من بعض، فاستعار الرسد لذلك... واملعنى: تابع بني ِحلق الزرد كي 
ا فُتغلق،  التقدير فيها أن ال جتعل املسامري دقاقاً تتناسق، ويقال للحلق رسد. ومعنى 

وال غالظاًا فتقصم«)1(.

وجاء حديث املفرسين عن تلك الفريدة أكثر تفصيالاً يقول الشيخ صديق خان: 
الرساد  يقال:  كم  والزرد،  الرسد  ويقال  الدروع،  نسج  الرسد:  ») ڳ ڳ ڳ( 
ا اخلرز يقال: رسد يرسد إذا خرز، ومنه: رسد  والزراد لصانع الدروع، والرسد أيضاً
الكالم إذا جاء به متوالياًا... ومعنى رسد الدروع: إحكامها، وأن يكون نظام حلقها 
ِوالء غري خمتلف، قال قتادة: كانت الدروع قبل داود ثقاالاً فلذلك أمر هو بالتقدير 
فيم جيمع اخلفة واحلصانة... وقال البقاعي: إنه مل تكن يف حلقها مسامري لعدم احلاجة 
كبري  لإلالنة  كان  وال  فرق،  غريه  وبني  بينه  يكن  مل  وإال  احلديد،  إالنة  بسبب  إليها 

فائدة«)2(.

عمدة احلفاظ 215/2، ومفردات الراغب 235، وخمتار الصحاح 124 .   )1(
فتح البيان 423/7، واأللويس 696/14، والتحرير والتنوير 156/22 .  )2(
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هذا ما ذكره اللغويون واملفرسون حول الفريدة.

لكن ما هو الرس يف ورودها فريدة وحيدة؟

ا منها: أرى -واهلل أعلم- أن لذلك أسباباً

من  بديع  رس  واإلجياز  واضح،  هو  كم  به  ُفرست  مما  أوجز  الفريدة  هذه  أن   -
قوة  الكالم  أكسبت  استعارة  من  فيها  ما  علـى  عالوة  عام،  بوجه  الفرائد  أرسار 
وفخامة، وأبانت عن أن حلق احلديد كانت يف يد داود  عند خرزها سهلة لينة 
ا عليه؛ ألن  طيعة كسهولة النسج واخلرز، فكان الصعب العسري عىل غريه سهالاً يسرياً
اهلل  قد أالن له احلديـد وطوعه بني يديه، ومن ثم أعقب الفريـدة بوجوب شكر 

اهلل  عىل منحه العظيمة التي أعطاه إياها.

نحو  إما عىل   ، لداود  اهلل  فريد عجيب علمه  أمر  إىل  الفريدة تشري  - هذه 
ۈ  ۈ  ۆ  )ۆ  تعاىل:  لقوله  ا  مصداقاً ا،  مطلقاً به  مسبوقا  يكن  مل 
ا به من قبُل بمعنى  ٴۇ ۋ ۋ( ]األنبياء:80[، أو عىل نحو مل يكن مسبوقاً

أنه صنع هذه احللق -كم يقول الشيخ صديق خان نقالاً عن البقاعي- »دون مسامري 
بينه وبني غيـره فرق، وال كان  إليها بسبب إالنة احلديد، وإال مل يكن  لعدم احلاجة 

لإلالنة كبري فائدة«)1(.

القرآن  املذكورين يف  األنبياء  بني  من  داود   تفرد  الفريدة عىل  هذه  تدل   -
تطويـع  فكان  سبحانه  ربه  من  بتعليم  الدروع  صناعة  يف  ومهارته  احلدادة،  بمهنة 
األنبياء  بعض  أن  ومعلوم   ، له  معجزة  الدروع  حلق  منـه  ينسج  الذي  احلديد 

فتح البيان 423/7 .  )1(
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مارسوا أعمالاً ومهناًا أومأت إليها بعض الفرائد مل تكن لغريهم مثل داود  هنا، 
ومثل نوح وموسى عليهم السالم فيم مىض.

فريدةاً  احلديد  إالنة  معجزة  يف  أورد  املوىل   أن  هي  دقيقة  ملحوظة  وهنا   
هي )ڳ(، ومل يأت يف تسبيح اجلبال وتأويب الطري بفرائد ومها معجزتان انفرد 
ا؛ وذلك راجع - واهلل أعلم - إىل أن املعجزة  هبم داود  عيل غريه من األنبياء أيضاً
ألن  ا؛  شديداً اتصاالاً  بحياهتم  وتتصل  الناس،  شئون  متس  الفريدة  تلك  فيها  الوارد 
الدروع كانت تقيـهم رش أعدائهم، وحتصنهم من بأسهم، فنعمة الشكر فيها أوجب، 

واملنة فيها أوضح، واملنفعة فيها أعم وأشمل.

أما هاتان املعجزتان فهم من خواص داود  قارصتان عليه ال يتعدى نفعهم 
هذا  من   - سيأيت  كم   - سليمن   قصة  يف  الواردة  الفرائد  وكل  ألمته،  وأثرمها 

املنطلق الذي أوضحناه.

من هنا نفهم الرس يف عدم ورود فرائد يف كل املعجزات التي وردت يف القرآن 
ا،  ا أو رشًّ لطائفة من األنبياء، واقتصار الفرائد غالباًا عىل ما يتصل بحياة الناس خرياً

ا كم أبرزناه يف املباحث السابقة، وكم سيأيت بعد، واهلل أعلم. نعيماً أو عذاباً

*  *  *

قوله  فـي  الفعليـة  الفريدة  هذه  جـاءت  وقد  )ہ(،  الثانية:  الفريدة 
تعاىل: )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 

ڭ ڭ ڭ ۇ( ]األنبياء:79[.

ووردت يف سياق امتنان اهلل عىل عبده سليمن بتفهيمه الفصل يف قضية وقع فيها 
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نزاع بني رجلني، وقد حكم فيها داود  بحكم رآه صائباًا، وجاء حكم سليمن يف 
القضية أصوب )1(.

وقد ذكر الراغب معنى تلك اللفظة فقال: »الفهم: هيئة للنفس هبا تتحقق معاين 
ما حيسن، يقال: فهمت كذا، وقوله: )ہ ہ( وذلك إما بأن جعل اهلل له 
من فضل قوة الفهـم ما أدرك بـه ذلك وإما بأن ألقي ذلك يف ُروِعِه، أو بأن أوحي 

إليه وخصه به«)2(.

ا الشتهار داللتها  وأما املفسـرون فقد جاء كالمهم حول الفريـدة مقتضباًا نظراً
فـي أذهان كثيـر من الناس يقول القرطبي: »قوله تعاىل: )ہ ہ( أي: 

فهمناه القضية واحلكومة فكنى عنها إذ سبق ما يدل عليها«)3(.

اللفظة فريدة وحيدة وكان من املمكن االستغناء عنها بم  أما ملاذا جاءت هذه 
يقارهبا نحو علمناه وغري ذلك؟ فمرد ذلك - واهلل أعلم - إىل أمور منها:

- أن هذه الفريدة أوفق بسياق الكالم من غريها؛ ألن احلكم يف هذه القضية مل 
يكن نتاج تفكري وإنعام نظر وتأمل طويل مما قد يقتضيه لفظ العلم بل - كم يفهم من 
السياق - كان وليد اللحظة أدخله املوىل  يف قلب سليمن ساعتئذ، وأفهمه له من 

ا. ا، وُألقي به يف روعه إلقاء رسيعاً حينه، فهو يشء ُأهلم به سليمن  إهلاماً

أن  عليه  املتعارف  املعتاد  إذ  الناس؛  دنيا  إىل حالة عجيبة يف  الفريدة  أومأت   -

انظر تفصيل تلك القضية يف موضعها من كتب التفسري املختلفة .   )1(
مفردات الراغب 400، وعمدة احلفاظ 300/3، واملعجم الوسيط 730/2 .  )2(

تفسري القرطبي 307/11، والكشاف 579/2، وفتح البيان 175/6 .   )3(
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يكون األكرب سنًّا هو األصوب يف احلكم عىل صحة األشياء، والبّت فيها من الصغري 
الذي مل تعركه احلياة بتجارهبا وخرباهتا مثلم عركت الكبري، فلم جاء األمر هنا عىل 

غري املعتاد واملتوقع يف دنيا الناس عرب هبذه الفريدة لإليمء إىل ذلك، واهلل أعلم.

ن سليمن من فهم تلك القضية أكثر من  - وقد تدل هذه الفريدة عىل أن اهلل  مكَّ
، ومل يبتعد داود عن الصواب يف فهمها »فمعنى قوله: )ہ ہ(  داود 
أنه أهلمه وجها آخر يف القضاء هو أرجح ملا تقتضيه صيغة التفهيم من شدة حصول 
الفعل أكثر من صيغة اإلفهام، فدل عىل أن فهم سليمن للقضية كان أعمق، وذلك 
أنه أرفق هبم، فكانت املسألة مما يتجاذبه دليالن فيصار إىل الرتجيح واملرجحات ال 
تنحرص، وقد ال تبدو للمجتهد، واهلل تعاىل أراد أن يظهر علم سليمن عن أبيه ليزداد 

رسوره به، وليتعزى عىل من فقده من أبنائه قبل ميالد سليمن«)1(.

ا عىل أن اهلل  اختص سليمن  باحلكمة يف فهم  - وقد تدل الفريدة أيضاً
، وال ُينقص هذا من قدر داود إذ قد خيتص نبي  كثري من القضايا عن أبيـه داود 
بصفة ما ال تكون يف غريه من األنبياء، ومن ثم وجدنا النظم الكريم يعقب الفريدة 
بقوله سبحانه: )ہ ھ ھ ھ( أي: ُكالًّ منهم اختصه اهلل بحكم وعلم 
مل يؤته لغريه، أو انفرد كل منهم عن اآلخر بعلم مل يكن لآلخر، وهذا من أفضال اهلل 

 عىل هذين النبيني الكريمني.

اهلل   أفهمه  الذي  احلكم  هذا  أن  إىل  خفي-  طرف  -من  الفريدة  تشري   -
جتريب  وكأنه  والنبوة،  بامللك  عهده  بداية  يف  كان  احلادثة  تلك  معاجلة  يف  لسليمن 

التحرير والتنوير 17/ 118 .  )1(
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وتدريـب لـه عىل كيفية قيادة رعاياه وجنوده من اإلنس واجلن والطري واحلرشات، 
وسياستهم بقـوة وحزم واقتدار مما مل يعطه ألحد آخر من األنبياء، فأومأت الفريدة 
-واهلل أعلم- إىل ما اختص اهلل  به سليمن من إتقان سياسة التعامل يف كل ما يعن 
له من أمر، ومن هنا عرف بسليمن احلكيم، وكانت مملكته أعظم اململك حينئذ بفضل 

سياسته احلكيمة القائمة عىل فهم األمور بدقة، والتعامل معها بحكمة.

ا،  جيداً فهم  شعوهبم  طبيعـة  فهم  بمحاولة  وللساسة  للملوك  تعليم  وهذا 
وسياستهم هلا سياسة رشيدة حكيمة يلينون هلم حيناًا، ويشددون حيناًا، وقديماً قيل: 

إن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن.

*  *  *

ۀ  ۀ  ڻ  )ڻ  تعاىل:  قوله  يف  وأتت  َم(  )َتَبسَّ الثالثة:  الفريدة 
ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ( ]النمل:19[.
النمل فسمع نملة تقـول  الفريدة أن سليمن  مر عىل وادي  وحيكي سياق 
]النمل:18[  )ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ(  لقرنائها: 
النعمـة الكربى التي  ا هبـا وبحكمتها، وأيقن مدى  ا من قوهلا إعجاباً فتبسم ضاحكاً
منحها اهلل له حيث أقدره عىل إدراك حديث النملة تلك املخلوقة الصغرية فتوجه إىل 

ربه سبحانه بالشكر عىل هذه النعم اجلزيلة.

وقد أدىل اللغويون بدلوهم يف هذه الفريدة يقول السمني احللبي: »البسم ابتداء: 
الضحك واألخذ فيه، وقيل هو الضحك من غري قهقهة ويف احلديث: »كان ضحكه 
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«، وقوله تعاىل: )ڻ ڻ ۀ ۀ(، أي: أرسع يف الضحك ورشع فيه،  تبسماً
النحاة  التبسم إىل الضحك، قلت: وحينئذ تقـول  قال يف الكشاف: أي: جاوز حد 
معنى  فيها  بواضح ألن  وليس  مؤكدة،  حال  ا  ضاحكاً إن  ا(  ضاحكاً زيد  )تبسم  فـي 
ذلك  تـرتب عىل  ملا  اهلل  بفضل  ا  فرحاً عاملها، وكان ضحك سليمن   ا عىل  زائداً
ا  ا وبطراً من منافع الدنيا واآلخرة؛ ألهنا معجزة يؤمن هبا كل من عرفها ومل يكن أرشاً

ا كضحك بعض الالهني«)1(. وسفهاً

الضحك  بني  كذلك  وفرقوا  الفريدة،  هذه  معنى  عن  املفرسون  حتدث  وقد 
التبسم  من  وكل  انتهاء...  ضاحكا  ابتداء،  سليمن  »)ڻ(  فقالوا:  والتبسم 
والثاين   ، أصالاً صوت  بال  انفتاح  األول  لكن  الفم  يف  انفتاح  والقهقهة  والضحك 
مع صوت خفيف، والثالث مع صوت قوي وكان ضحك سليمن تعجباًا من قوهلا 

ا لظهور عدله«)2(. وفهمها، واهتدائها إىل حتذير النمل، أو فرحاً

أما ملاذا عرب هبذه اللفظة الفريدة؟ فلذلك أرسار عديدة منها:

- الداللة عىل اختصاص سليمن  بمعرفة لغة صغار احلرشات التي ال تكاد 
ا  ترى بالعني املجردة إال بعد تأمل ونظر دقيق إىل األرض ومن ثم فصوهتا يكون ضعيفاً
ا عىل قدر صغر جسدها، وكانت هذه معجزة عظيمة مل يؤهتا املوىل  ألحد من  جدًّ
بم  »ورسوره  الزخمرشي-  يقول  -كم  ا  رسوراً ذلك  من  فتبسم  بعده،  أو  قبله  اخللق 
ا من إدراكه بسمعه ما مهس به بعض احْلُْكِل الذي هو مثل يف  آتاه اهلل مما مل يؤت أحداً

عمدة احلفاظ 218/1، واملعجم الوسيط 59/1، وخمتار الصحاح 21 .  )1(
فتح البيان 78/7، واأللويس 439/13، والتحرير والتنوير 243/19 .  )2(
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الصغر والقلة، ومن إحاطته بمعناه، ولذلك اشتمل دعاؤه عىل استيزاع اهلل شكر ما 
أنعم به عليه من ذلك، وعىل استيفائه لزيادة العمل الصالح والتقوى«)1( وغري ذلك 

كثري مما قد تلمح إليه الفريدة.

- اإلشارة إىل الفروق الدقيقة بني األلفاظ التي يظن بعض الناس أهنا مرتادفة؛ 
ألن الضحك هنا فيه معنى زائد عن التبسم -كم ذهب اللغويون واملفرسون- فبان 
بوضوح أن لكل لفظة هوية خاصة هبا، وإن اشرتك اللفظان يف أصل الداللة، وعليه 
فإن التبسم هو الرشوع يف الضحك بدون صوت أو قهقهة، ثم ملا زاد إعجاب سليمن 
ا هبا فانتقل من مرحلة التبسم  ا وإعجاباً بفصاحة النملة وحكمتها يف قوهلا ازداد رسوراً
إىل مرحلة الضحك وهي انفراج الشفتني وبدو األسنان من الرسور مع سمع صوت 
خفيف، وهذا يتالءم متام التالؤم مع سياق الكالم املبني عىل شكر هذه النعم العظيمة 
)ڻ(  بـ  إنم مل يقل سبحانه )فتبسم من قوهلا( بل جاء -جل وعال-  »ولعله 
نصباًا عىل احلال؛ ليكون املقصود باإلفادة التجاوز إىل الضحك بناء عىل أن املقصود 
فيه  قوهلا  تأثري  بقوة  إشعار  وفيه  ا،  إثباتاً أو  نفياًا  القيد  إفادة  قيد  فيه  الذي  الكالم  من 
 حيث أداه ما عراه منه إىل أن جتاوز حد التبسم آخذا يف الضحك، ومل يكن حالة 

التبسم فقط«)2(.

- توحي هذه الفريدة من طرف بعيد إىل معجزة أخرى خارقة للعـادة هي علم 
َب من أهنا عرفت اسمه، وأهنا  النملة بأن املار هبا هو نبي اهلل سليمن وجنوده »فتعجَّ

تفسري الكشاف 142/3 .   )1(
تفسري األلويس 440/13 .   )2(
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قالت: )يب جت حت( فوسمته وجنده بالصالح والرأفة، وأهنم ال يقتلون ما فيه 
روح لغري مصلحة، وهذا تنويه برأفته وعدله الشامل لكل خملوق ال فساد منه«)1(.

- هذه الفريدة من أظهر الفرائد يف اإليمء بوضوح وانكشاف إىل األرسار الثالثة 
التي تعكسها معظم الفرائد، وهي تفرد موقعها يف القرآن، ويف تاريخ األنبياء، وتاريخ 

اإلنسانية مجعاء، واهلل أعلم.

*  *  *

)ۈ ٴۇ  وقد وردت يف قوله تعاىل:  )ۉ()2(،  الرابعة:  الفريـدة 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې( ]النمل:20[.

بعدما عرض النظم احلكيم حلديث النملة عن سليمن وجنوده انتقل للحديث 

. عن أمر آخر غريب وعجيب وهو قصة اهلدهد مع سليمن 

بقوهلم: »واهلدهد طائر معروف،  للهدهد  تعريفهم  اللغويون عىل  اقترص  وقد 

ومجعه هداهد«)3(.

وقد استفاض بعض املفرسين يف تعريف اهلدهد فقال: »اهلدهد نوع من الطري 
وهو ما يقرقر، ويف رائحته نتن، وفوق رأسه قزعة سوداء، وهو أسود الرباثن، أصفر 

التحرير والتنوير243/19، وانظر مفاتيح الغيب 196/23، وتفسري اجلمل 306/3.   )1(
مل ترد هذه الفريدة يف رسالة املفاريد، ولعله عدها من )َهدَّ ( التي وردت مرة واحدة أيضا   )2(
فلم يأت هبا، والراجح أن هذه اللفظة من ) َهْدَهَد ( الرباعي فهي فريدة مادة وصيغة كم 

أوردها صاحب املعجم الفهرس أللفاظ القرآن الكريم .
عمدة احلفاظ 281، واملعجم الوسيط 1017/2، واملصباح املنري243 .   )3(
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األجفان، يقتات احلبوب والدود يرى املاء من بعد، وحُيِس به يف باطن األرض فإذا 
به ماء، وهذا سبب اختاذه يف جند سليمن«)1( واإلتيان  ُعلـم أن  رفرف عىل موضع 

هبذه اللفظة فريدة وحيدة يرجع ألرسار عديدة منها:

- اإليمء إىل عدة أمور غريبة عجيبة صدرت من هذا الطائر الصغري الضعيف 
فهو:

بحديث   - لسليمن  اهلل   سخرها  التي  الطيور  مجاعة  عن   - تفرد  قد   : أوالاً
طويل معه فيه جرأة وهلجة حادة وحتٍد شديد، وذلك يف قوله: )ېئ ېئ ىئ ىئ 
ا نبيًّا، ولك من القوة والصوجلان ما لك  ىئ( ]النمل:22[، أي: بالرغم من كونك ملكاً
فقد غاب عن علمك ما أخربتك به، وهذا يعد من األمور العجيبة الغريبة الفريدة 
أن يتحدث طائر صغـري مسخـر لسليمن هبذه اللهجة القوية الشديدة، ويتحداه هذا 

التحدي العجيب.

ثانياًا: اإلشارة إىل أن هذا اهلدهد العجيب كان قوي اإليمن باهلل  وكان عىل 
علم كامل أنه وحده سبحانه هو املستحق للعبادة دون غريه، ومن ثم استنكر أشد 
االستنكار عبادة هؤالء القوم للشمس من دون اهلل، ولعمري فقد تفوق بذلك عىل 

أنايس كثرية.

يستطع  مل  وعظيمة  جليلة  فريدة  بمهمة  قام  اهلدهد  هذا  أن  إىل  اإلشارة  ثالثاًا: 
أي جندي آخر من جنود سليمن الكثرية أن يقوم هبا؛ إذ طار مسافات شاسعة من 
 ، فلسطني إىل اليمن، ووقف عىل رشفة قرص بلقيس وألقى إليها خطاب سليمن 

التحرير والتنوير 245/19 .   )1(
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كل ذلك أمور فريدة اختص هبا هذا اهلدهد، فعكست هذه الفريدة هذه األمور كلها، 
واستحق أن خيلد اسمه يف أجل كتاب هو القرآن الكريم.

- داللة الفريدة عىل تفرد موضعها يف القرآن فلم ترد يف سورة أخرى كم دلت 
عىل اختصاص سليمن  بمعرفة منطق الطري من بني األنبياء بل واإلنسانية مجعاء.

*  *  *

)ڦ ڦ ڦ ڄ  تعاىل:  )ڄ(، ووردت يف قوله  الفريدة اخلـامسة: 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ( ]النمل:25[.

به  ما أحاط  اهلدهد وهو حيكي لسليمن   الفريدة عىل لسان  تلك  وجاءت 
دونه، ويستنكر مسلك هؤالء يف عبادة غري اهلل  و)ڄ( - كم يذكر السمني 
احللبي - »كل غائب وقيل: كل مدخر مستور، وقيل: املراد الرس، وقيل: خبء السمء 

املطر، وخبء األرض النبات«)1(.

مصدر  »اخلبء:  اجلمل:  العالمة  يقـول  املعنى،  هذا  عن  املفسـرون  يبعد  ومل 
املخبوء،  اليشء  عىل  أطلق  ثم  سرتته،  أي:  نفع  باب  من  خبئا  أخبؤه  اليشء  خبأت 
األرض  ويف  املطر،  السموات  يف  اخلبء  التفسري:  ويف  اهلل(،  خلق  )هذا  ونحوه 

النبات«)2(.

هذا، ويف إيثار الذكـر احلكيـم هلذه الفريدة دون ما يقارهبا أرسار عديدة منها:

- أن التعبري بالفريدة دون غريها يتسق مع السياق أشد اتساق؛ ألن الذي تفوه 

عمدة احلفاظ 556/1، ومفردات الراغب 141 .   )1(
الفتوحات اإلهلية للجمل 310/3، وتفسري األلويس 468/13 .   )2(
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هبذه الفريدة هو اهلدهد، واهلدهد أعطاه اهلل  القدرة عىل كشف املخبوء املستور يف 
باطن األرض فهو يظل حيفر بمنقاره حتى يصل إىل ما اشتمه، وهذه صفة لصيقة به 
ُعرفت عنه قديماً وحديثاًا، ومن ثم عرب بالفريدة التي هي ألصق صلة بمهمته، والتي 

يتفوق فيها عىل غريه.

وإىل هذا أشار األلويس بقوله: »واختيار هذا الوصف ملا أنه أوفق بالقصة حيث 
به،  يتعلق  وما  بلقيس  أمر  إظهار  وهو  اخلبء،  بإخراج  يشء  أشبه  هو  ما  تضمنت 
وعىل هذا القياس اختيار ما ذكر بعد من صفاته  وقيل إن ختصيص هذا الوصف 
بمشاهدة  بأحكامه  واإلحاطة  معرفته،  يف  أرسخ  اهلدهد  أن  ملا  بالذكر  )ڄ( 

املاء حتت  معرفة  القدرة عىل  نفسه من  تعاىل يف  اهلل  أودعه  ما  التـي من مجلتها  آثاره 
األرض«)1(.

فيا  غناءها،  غريها  يغني  وال  التئام،  أشد  سياقها  مع  الفريدة  التأمت  وهكذا 
للعجـب الشديد من هذا االلتئام، وتلكم الدقة املتناهية يف أسلوب الذكر احلكيم!

عن  تغيب  حني  فاهلدهد  للقصة؛  العام  السياق  مع  كذلك  الفريـدة  تتناغى   -
سليمن بدون إذنه أتى له بأخبار ومعارف كانـت خمبؤة مستـورة عنه ال يعلم عنها 
ا، وقد سخر اهلل له اجلان والريح، وأتاه من كل  شيئاًا يف بالد ليست بعيدة عنه كثرياً
يشء، وبالرغم من ذلك مل يعلم أن بلقيس ملكة سبأ كانت تعبد الشمس هي وقومها 

من دون اهلل إال عن طريق هذا اهلدهد الذي كشف هلم هذا األمر املستور.

فانظر إىل هذا التالؤم وذاك التشاكل يف ألفاظ الذكر احلكيم، وهذا - إن دل - 

تفسري األلويس 468/13ـ  469 وتفسيـر ابن كثري 361/3، والتحرير والتنوير 255/19.  )1(
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يدل عىل إعجاز ال يرقى إليه عقل برشي، فأنى للبرش التقاط هذه اللقطات؟!

*  *  *

الفريدة السادسة: )چ(، وجاءت فـي قـوله تعاىل: )چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]النمل:39[.

أنا ُأحرِضُ إليك عرَش بلقيس قبل أن تقـوَم من  واملعنى: »قال مارد من اجلن 
جملِسك، وكان جملُس سليمن  كم يقـول املفرسون من الصبح إىل الظهر يف كـل 

يوم، وغرضه أن يأتَيه به يف أقلَّ ِمْن نصف هنار«)1(.

والعفريت كم يقول السمني احللبي: »هو املتمرُد من اجلـن اخلبيُث منها، وقيل: 
هو النافـذ القوي مع خبث، ويستعار ذلك لآلدميني استعارة الشيطان هلم، قال ابن 

قتيبة: هـو من قوهلم رجل عفريت وهو املوثق اخللق«)2(.

الشديد  الغليظ  املارد  »العفريت:  بقوهلم:  الفريدة  هذه  فعرفوا  املفرسون  أما 
وعفرية  عفر  ودهاء:  خبث  معه  كان  إذا  للشـديد  يقال  النحاس:  قال  القـوي، 

وعفريت، وقال قتادة: هو الداهية، وقيل: هو رئيس اجلن«)3(.

وقد آثر الذكر احلكيُم التعبرَي هبذه الفريدة ملا فيها من سمٍت تعبريية وخصائَص 
فنيٍة ال توجد يف سواها من ذلك:

ا، فلم كان املطلوب  ا تاماً - اتساق هذه الفريدة دون غريها مع املـطلوب اتساقاً

تفسري الصابوين 994/2، ويف ظالل القرآن 2641/5 .   )1(
عمدة احلفاظ 116/3، ومفردات الراغب 351 .   )2(

فتح البيان 92/7، وتفسري األلويس 494/13، والتحرير والتنوير 270/19 .   )3(



- 211 -

ا جلالاً عجيباًا  -وهو إحضار عرش بلقيس من اليمن إىل فلسطني يف وقت وجيز- أمراً
الشديُد من اجلانِّ نفسه هلذه املهمة اجلليلة؛ ألنه  القوي  املارُد  انتدَب  ا يف نوعه  فريداً
رأى أنه أقدُر ِمن غريه عىل إنجازها يف أقلِّ وقٍت ممكٍن، فاختري هذا اللفُظ الفريُد هلذا 

املطلِب الغريِب العجيِب فتم التناسُب واالتساُق بني الفريدِة وُمقاِمها.

- هذه الفريدُة دون غرِيها تدلُّ بكثرِة حروفِها عىل بسطِة معناها؛ فإن كثرَة املبنى 
تدل عىل سعة املعنى، وهذا واضٌح بدقٍة من اصطفاء تلك الفريدة إذ مل يقل: وقال 
. ولفظتا اجلان والشيطان مذكورتان يف قصة  اجلن أو واحد منهم، أو الشيطان مثالاً
)ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ( ]سبأ:12[، وقوله  سليمـان يف قوله تعاىل: 
)ې ې ى ى( ]ص:37[، فلّم ترك التعبرَي هبذين اللفظني، وآثر  تعاىل: 
زائدةاً  )چ( خصوصية ولطيفةاً  لفظة  أن يف  )چ( دل ذلك عىل  الفريدة 
عّم يف لفظتي اجلان والشيطان، فبان أن القرآن يضع كلَّ لفظة يف موضعها األليق هبا 

ها. األشكل بوجودها مما ال يمكن أن يسد غرُيها مسدَّ

ا دقيقةاً بني هذه األلفاظ الثالثة التي تشرتك يف معنى  ا أنَّ هناك فروقاً كم ظهر أيضاً
واحد ثم تستقل كل لفظة بجزئية من الداللة خاصة هبا، وهذا - إن دل - يدل عىل 
معنى  يف  يشرتكان  لفظني  بني  الكامل  والتمثل  التام  التطابق  بمعنى  الرتادف  نفـي 
بالتطبيـق  عليه  وأكدنا  البحث،  هذا  يف  إليه  ذهبنا  ما  وهو  احلكيم،  الذكر  يف  واحٍد 

ا. ا وَتكراراً العميل ِمراراً

- تومئ هذه الفريدة إىل تفّرِد هذا املوضِع يف قصة سليمن يف القرآن كم تدل عىل 
عظيِم ملك سليمن إذ سّخر اهلل  له اجلان ونزع منه خاصية اإلرعاب والتخويف 
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لبني اإلنسان حيث كان جيلس يف جملس سليمن  مع اإلنس يف مكاٍن واحٍد ال 
يؤذهيم أو ينكل هبم أو يتلبسهم كم ُيفهم بوضوٍح من سياق هذه الفريدة مما ُينبئ عن 
أن ملَك سليمن  حوى من العجائِب والغرائِب والفرائِد ما مل ُيؤته اهلل  ألحٍد 

غرِيه من األنبياء يف تاريخ اإلنسانية مجعاء.

*  *  *

الفريـدة السابعة: )ِجَفاٍن(، ووردت يف قوله تعالـى: )ۉ ۉ ې ې ې 

ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ېئ( ]سـبأ:13[.

وجاءت هذه الفريدة يف سياق امتنان اهلل  عىل عبده سليمن حيث سخر له 

اجلان يعمل له ما يشاء مما ذكرته اآلية الكريمة.

وقد ذكر السمني احللبي معنى هذه الفريدة فقال: »اجلفان مجع جفنة، واجلفنة 

الوعاء املعـروف، ُخّصت بوعاء الطعام، ولتعارف العرب بمدحها ومدح من يطعم 

يألفونه  ما  عىل  ا  جرياً ائ(  )ى  تعاىل:  قوله  يف  بالذكر  تعاىل  خصها  فيها 

ويتمدحون به، ومنه قول حسان من الطويل:

َحى   * *   َوَأْسَياُفنَا َيْقُطْرَن ِمْن َنْجَدٍة َدَما  َلنَا اجْلََفنَاُت اْلُغرُّ َيْلَمْعَن بِالضُّ

ويقولون للسيد جفنة يمدحونه بذلك ألنه يطعم الناس فيها«)1(.

ومل يبعد املفرسون عم قاله اللغويون يقول الشيخ صديق خان: »جفان مجع جفنة 

عمدة احلفاظ 379/1، ومفردات الراغب 92 .   )1(
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ا يف العظم كحياض  وهي القصعة الكبرية، قال الواحدي: قال املفرسون يعني قصاعاً
اإلبل جيتمع عىل القصعة الواحدة ألف رجل يأكلون منها«)1(.

الفريدة دون ما يقارهبا ألنه يتجىل فيها أرسار عديدة  التعبري هبذه  القرآن  وآثر 
منها:

- مالءمة هذه الفريدة لسياق الكالم أشد مالءمة؛ ألن الذي صنع هذه اجلفان 
هم اجلان، وملا كان اجلان من القوة والشدة بمكان تناسب معه أن يصنع أعظم أواين 

الطعام، وهي اجلفان التي تكفي ألن يأكل منها ألف رجل كم يقول املفرسون.

ا، وكبرية  أي معنى كان- كانت واسعة جدًّ اجلفان -عىل  أن هذه  إىل  اإليمء   -
ا كاحلياض العظيمة مل يوجد مثلها من قبل يف دنيا الناس؛ ألن اجلن صنعتها بحذق  جدًّ
، ومعلوم أن اجلن يقدر -بم ركب اهلل فيه من قوة خارقة-  ومهـارة بأمر من سليمن 

عىل ما ال يقدر عليه البرش غالباًا، أو يصنع ما يصنعه البرش ولكن برسعة وخفة.

ا مل يعهد عند األقوام واألمم  فكانت هذه اجلفان آنذاك شيئاًا غريباًا عجيباًا فريداً
األخرى، حتى صارت من لوازم ملكه العظيم.

اجلفـان  تعدد  عىل  داللة  للكثرة  تكسري  مجع  جمموعة  الفريدة  جاءت  ثم  ومن 
وكثرهتا حتى تستطيع استيعاب اجلم الغفـري، واحلشد الكبري من جنوده وأتباعه من 

اإلنس واجلن الذين يأكلون يف تلك اجلفان.

شأن  ارتفاع  عىل  داللة  وأكثر  املدح،  بمقام  أليق  غريها  دون  الفريدة  هذه   -
صاحبها بني الناس كم يفهم من كالم السمني احللبي؛ بدليل أن العرب املخاطبني 

فتح البيان 435/7، وتفسري األلويس 703/14، والتحرير والتنوير 162/22 .  )1(
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املعـدة  األواين  أكرب  عندهم  فكانت  واتساعها،  بعظمها  يتمدحون  كانوا  بالقـرآن 
للطعام يف هذا الغرض، وهذا ما كان سليمن  يقـوم به من إعداد اجلفان العظيمة 

ليأكل فيها جنوده ورعيته، ويف هذا داللة عىل كرمه البالغ، وجوده الوافر.

- وهناك من يرى أن هذه اجلفان ربم ال تكون معدة للطعام، وإنم لوضع املاء 
فيها، وهذا ما أملـح إليه ابن عاشور بقوله: »شبهت اجلفان يف عظمها وسعتها باجلوايب 
لسقي  املاء  فيه  الذي جيمع  العميق  الواسع  العظيم  وهي مجع جابية، وهي احلوض 

األشجار والزروع:

قال األعشى : 

ْيِخ اْلِعَراِقيِّ َتْفَهُق  مَّ َعَن آِل امْلَُحلَِّق َجْفنٌَة   * *   َكَجابَِيِة الشَّ َنَفى الذَّ

أي: اجلفنة يف سعتها كجابية الرجل العراقي، وأهل العراق أهل كروم وغروس 
املعروف  اهليكل  املذكورة موجودة يف  املـاء للسقي، وكانت اجلفان  فكانوا جيمعون 
عندنا ببيت املقدس ألجل وضع املاء ليغسلوا فيها ما يقربونه من املحرمات كم يف 

اإلصحاح الرابع من سفر األسفار الثاين«)1(.

- تومئ الفريدة إىل تفرد موضعها يف القرآن، ويف تاريخ األنبياء، فلم حيك القـرآن 
عن نبي آخر أن أنعم اهلل عليه بمثل هذه األمور التي أنعم هبا عىل سليمن، وتفرد هذه 
ما  اهلل   آتاه  نبيًّا  ا  ملكاً ا مع كون سليمن   متاماً ينسجم  األنبياء  تاريخ  الفريدة يف 

يتناسب مع هذا امللك والنبوة من عجائب كثرية كم هنا، وفيم مىض، وكم سيأيت.

*  *  *

التحرير والتنوير 162/22 .   )1(
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)ڎ  تعاىل:  قوله  يف  احلكيم  الذكر  وعرضها  )ژ(،  الثامنة:  الفريدة 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ( ]ص:31[.

السورة  تلك  يف  سليمن  لعبده  اهلل   َدَها  َعدَّ التي  املنن  سياق  يف  وردت  وقد 
الكريمة.

وقد ذكر اللغويون املراد من الصافنات عىل أكثر من وجه ففي عمـدة احلفاظ 
)ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ(، أي: اخليل القائمت،  يقـول: »قوله تعاىل: 
أو  الفرس إحدى يديه  يثني  اللغة يقولون: أن  الفرس أي: قام، وأهل  يقال: صفن 

رجليه فيقـف عىل ثالث وهو أجود اخليل، وأنشد:

ُه   * *   مِمَّا َيُقوُم َعىَل الثَّاَلِث َكِسرَيا ُفوَن َفال َيَزاُل َكَأنَّ َألَِف الصُّ

صافني  أي:  صفونا«،  خلفه  قمنا   « احلديث:  ومنه  ا،  مطلقاً قيامها  هي  وقيل: 
أقدامنا«)1(.

الفريدة،  معنى  يف  اللغة  أهل  اختالف  تفسريه  يف  خان  صديق  الشيخ  نقل  كم 
القتيبي  فقال  معناه:  يف  اللغة  أهل  اختلف  وقد  صافن.  مجع  »الصافنات:  فقال: 
والفراء: الصافن يف كالم العرب الواقف من اخليل أو غريها... وقال الزجاج: هو 
الذي يقف عىل إحدى اليدين ويرفع األخرى، وجيعل عىل األرض طرف احلافر منها 
حتى كأنه يقوم عىل ثالث، وهي الرجالن وإحدى اليدين، وقد يفعل ذلك بإحدى 

رجليه وهي عالمة الفراهة«)2(.

عمدة احلفاظ 399/2، ومفردات الراغب 291 .  )1(
فتح البيان 166/8 .  )2(
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أو  يديه  إحدى  يرفع  الذي  اخليل:  من  »الصافن  يقول:  األلويس  تفسري  ويف 
ال  اخليل  يف  املحمودة  الصفات  من  والصفون  حافرها...  مقدم  عىل  ويقف  رجليه 

تكاد تتحقق إال يف العرب اخللص«)1(.

واملفرسين  اللغويني  لدى  الفريدة  تلك  معاين  يف  املستفيض  العرض  هذا  بعد 
نقول: لقد آثر الذكر احلكيـم التعبري هبذه الفريدة ألمور عديدة منها:

- أهنا أوجز مما فرست به -كم هو بني بوضوح- عالوة عىل أنه ال توجد لفظة 
فاقتىض سياق  بينهم،  نقارن  املمكن أن حتل حملها حتى  املعنى من  تقارهبا يف  أخرى 

الكالم وجودها فحلت يف موقعها األجدر هبا.

- الداللة عىل أن تلك اجليـاد إما: أهنا كانت نوعية فريدة ال يوجد هلا يف جودهتـا 
هلا  ليجمع  واجلودة  »الصفون  بوصفني:  ُوصفت  ثم  ومن  نظري،  وعتقهـا  ونجابتها 
كانت ساكنة مطمئنة يف  إذا وقفت  يعني:  واقفة وجارية،  املحمودين  الوصفني  بني 
ا خفافاًا يف جرهيا«)2(، وإما: أهنا كانت كثرية وفرية  مواقفها، وإذا جرت كانت رساعاً
عنده، وحتمل سمت عالية من صفات العتق والكرم واألصالة ما ليس لدى غريه من 
األمم والشعوب، وعىل كال الرأييـن فهذا مما يتناسب مع اتساع ملك سليمن وكثرة 

جنوده، واهلل أعلم.

القرآن هبذه  املذكورين يف  الفريدة تفرد سليمن  من بني األنبياء  - تعكس 

تفسري األلويس 507/15 ـ 508، والتحرير والتنوير 254/23 .   )1(
ونفحاته  إحياؤه  القرآين  والقصص   ،1222/3 الصابوين  وتفسيـر   ،167/8 البيـان  فتح   )2(

 . 356
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الكثرة من اخليل ذات الصفات احلميدة، وهذا يدل عىل أنه مل يقطع سوقها وأعناقها 
كم يقول بعض املفرسين بل الراجح أنه كان شديد احلب هلا واحلدب عليها، فكلم 
الذي  وهذا  هبا،  ا  وإعجاباً ُحبًّا  وأعناقها  ليمسح عىل سوقها  يعيدها  أمامه  متر  كانت 
هذا  وإىل   ، النبي  امللك  سليمن  شخص  مع  ويتناسب  النعمة،  شكر  مع  يتالءم 

األخري مال كثري من املفرسين.

*  *  *

ۅ  ۋ  ۋ  )ٴۇ  تعاىل:  قولـه  يف  وجاءت  )ۉ(،  التاسعة:  الفريدة 
»قوله  فقال:  معناها  احللبي  السمني  ذكر  وقـد  ]ص:36[،  ې(  ۉ  ۉ  ۅ 
الناس  كل  »ليس  احلديث:  ومنه  الواسع،  والرخاء  طيبة،  لينة  أي:  )ۉ(  تعاىل: 
الرخاوة، والرخو ضد الصلب، ومنه  مرخى«]أي: موسع عليه[، وأصل ذلك من 

احلروف الرخوة ضد الشديدة«)1(.

 (« خان:  صديق  الشيخ  يقول  تفصيال  فيها  القول  فصلوا  فقد  املفرسون  أما 
ۅ ۅ ۉ(، أي: لينة اهلبوب ليست بالعاصف مأخوذة من الرخاوة، واملعنى: 
أهنـا ريـح لينة ال ُتزعزع، وال تعصف مع قوة هبوهبا ورسعة جرهيا، وال ينايف هذا 
قوله يف آية أخرى )ې ې ې ى ى( ]األنبياء:81[؛ ألن املراد أهنا يف 
قوة العاصفة، وال تعصف، وقيل: إهنا كانت تارة رخاء، وتارة عاصف عىل ما يريد 

سليمن ويشتهيه، وهذا أوىل يف اجلمع بني اآليتني«)2(.

عمدة احلفاظ 88/2، ومفردات الراغب 197، وخمتار الصحاح 101 .   )1(
فتح البيان 173/8، وتفسري األلويس 532/15، والتحرير والتنوير 264/23 .   )2(
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وإذا كان األمر كذلك فلم اختار تلك الفريدة دون سواها؟

أرى أن لذلك مزايا عدة منها:

- أن حروف تلك الفريدة دون غريها تصور هبوب هذه الريح أقوى تصوير 
»فالصوت هو الذي يوحي، ويرسم احلركة يف عملية نطق حتاكي احلدث فإن الضمة 
عىل الراء تعني انضمم الشفتني عىل حرف ليس من حروف اللني، واستدارة الشفتني 
ا، ويف هذا قوة الريح، ثم يأيت االنتقال من الضم إىل الفتـح عىل حرف  تتطلب جهداً
هناك  فليس  األلـف  مد  يف  السهولة  وتكثر  سهولة،  بدء  تصور  إىل  ليدعو  حلقي 
انقباض وال انكمش بل تدرج من الصعب إىل السهل مما يمثـل طواعيـة الريح للنبي 

بأمر اخلالق، وال يكون هذا يف كلمة سوى رخاء«)1(.

- هذه الفريدة حتمـل فـي جوانحها املعاين السابقـة عند اللغوييـن واملفرسين 
ومقام الكالم يقبلها وال يرفضها، فهي ريح لينة طيبـة واسعة سخرها اهلل  لسليمن 
جيرهيا كيف يشاء، ولن تؤدي لفظة أخرى هذه املعاين مجلة، فجاءت الفريدة يف مكاهنا.

- اإلشارة إىل أن تلك الريح هلا خاصية عجيبة فقد انتزع اهلل منها صفة العذاب 
واهلالك؛ أقول هذا ألن لفظ الريح املفرد املعرف بأل ورد يف بقية مواضعه يف القرآن يف 
مقامات العذاب واهلالك)2(، فهذه الريح العاصفة املهلكة قد طوعها اهلل  لسليمن، 

وجعلها لطيفة لينة سهلة منقادة له حيث أراد.

ا للعادة اختص  ا خارقاً ا فريداً - الداللة عىل أن تسخري هذه الريح الرخاء كان أمراً

مجاليات املفردة القرآنية 32 .  )1(
املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم 414 .   )2(
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اهلل به سليمن ومل يعطه ألحد قبله أو بعده، وقد منح اهلل  سليمن تلك اخلصيصة 
عقـب الفتنة التي افتتن هبا الواردة يف قوله تعاىل: )ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ ہ ہ( ]ص:34[، فدعا اهلل  بقوله: )ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ( ]ص:35[.
فاستجاب اهلل  وسخر اهلل لـه الريـح عقب دعائه هذا مبارشة كم تنبئ عنه 
العظمى  الكربى، واملنن  الفضائل  الفاء يف قوله فسخرنا فكان هذا األمر من  داللة 

التي اختصه هبا سبحانه، واهلل أعلم.
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املبحث الثامن
أسرار التعبري بالفرائد القرآنية يف قصة يونس 

ا مثل القصص السابقة فقد جاءت  ا كبرياً قصة يونس  مل تشغل يف القرآن َحّيزاً
يف القرآن يف آيات قليلة يف أربع سور فحسب هي: )يونس - األنبياء - الصافات - 

القلم(.

دراستها  ترتيب  عىل  هي  فرائـد  أربع  عىل  الكريمة  القصة  هذه  اشتملت  وقد 
)أبق - فساهم - يقطني - ذا النون(.

وقد وردت الفرائد الثالث األُول يف سورة الصافات يف قوله تعاىل: )ک ک گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  گ گ گ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( ]الصافات 140- 146[.

وهذه الفرائد الثالث يف تلك اآليات البينـات حتكي أمورا فريدة غريبة حدثت 
. ليونس 
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اللغويون  قاله  ما  عرض  بعد  ا  تباعاً الفرائد  تلـك  ألرسار  نعرض  وسوف 
واملفرسون فيها، فأقول وباهلل التوفيق:

ا،  إباقاً يأَبق  العبد  »أَبق  الراغب:  )ک( بمعنى هرب يقول  أن  اللغويون  ذكر 
وأَبق يأبِق إذا هرب«)1(.

»وأصل  خان:  صديق  الشيخ  يقول  تفصيالٍت  مع  املفرسون  ذكره  ما  وهذا 
به فهو  ملا كان هروبه من قومه بغري إذن ربه وصف  السيد لكن  اإلباق: اهلرب من 
استعارة ترصحيية أو جماز مرسل من استعمل املقيد يف املطلق فاهلل هو سيده، وهو عبد 

له«)2(.

وقد آثر الذكُر احلكيُم )ک( علـى هـرب؛ ألهنا متيزت بسمٍت وخصوصياٍت 
كثرية منها:

أبلغ من  املجاز، واملجاز  قبيـل  يقارهبا مثل )هرب(؛ ألهنا مـن  أبلغ مما  - أهنا 
أن يف  يرى  فاأللويس  هنا،  املجاز  نوع  اختالٍف يف  البالغيون عىل  يقول  كم  احلقيقة 
واألول  املطلق،  يف  املقيد  استعمل  من  مرسل  جماز  أو  ترصحيية،  »استعارة  )ک( 

أبلغ«)3(.

استعارة متثيلية شبهـت حالة خروجه من  أن »)ک( هنا  وابن عاشور يرى 
البلدة الذي كلفه فيها ربه بالرسالة تباعدا من كلفة ربه بإباق العبد من سيده الذي 

مفردات الراغب 3، ومقاييس اللغة 38/1، ولسان العرب) أبق ( .   )1(
فتح البيان 127/8، وتفسري القرطبي 122/15، وتفسري النسفي 28/4 .  )2(

تفسري األلويس 409/15، وفتح البيان 127/8 .  )3(
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كلفه عمال«)1(.

وعىل أي توجيه -مما سبق- يف نوع املجاِز فاملجاُز فيها أبلغ وأمجل من احلقيقة 
. كم هو بنيِّ

- اإلباق خيتص بأنه هروُب العبِد من سيده من غري خوف، وال كدِّ عمٍل)2(، أما 
اهلرب فهو عىل العكس من ذلك؛ إذ يكون نتيجَة خوف وكد عمل، ومشقة زائدة، 
ومل يكن يونس  كذلك، فبان أن تلك الفريدَة هي أوفُق وأليق بحاله  يف كونه 
ا ال يمكن أن ُيستخدَم أحُدمها مكاَن  ا دقيقاً ا أن بني اللفظتني فرقاً ا لربه، وظهر أيضاً عبداً

اآلخر.

- اإلباق -كم ُيشرُي السياق- قد اسُتعمل يف خروج يونس  دون إذن ربه 
حيث وردت الفريدة يف سياق احلديث عن يونس  حني ضاق ذرعا من تكذيب 
العذاُب خرج  عنهم  تأخر  فلم  عليهم،  العذاب  بقدوم  أنذرهم  قد  له، وكان  قومـه 
 ، إذٍن أصالاً البحِر دون إذن من ربه، واهلرب ال حيتاج إىل  جُتاه  مغاضباًا هلم متوجها 

فبيـن اللفظتني فرٌق آخُر من هذه اجلهِة.

- ختتص هذه الفريـدُة بخصوصيـٍة عجيبة إذ إنـها - كمـا يقول العلمء - ال 
يتلفظوا هبا عن األنبياء يف  العباد أن  تقـال إال من املوىل  ألنبيائه، وال يصح من 
ا، يقول السميـن احللبي: »اإلباُق: هرُب العبد من سيده،  غري القـرآن تأدباًا واحرتاماً

گ  گ  ک  )ک   :× يونس  عبده  حق  يف  تعاىل  قال  عبيَده  كلُّهم  اخللق  كان  وملا 

التحرير والتنوير 173/23 .  )1(
لسان العرب، واملصباح املنري ) أبق ( .  )2(
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گ( إذ هلل أن يقول ما يشاء، وال جيوز لنا أن نقول أبق نبي إنم ذلك هلل تعاىل«)1(.

ا عجيباًا فريدا ليس له  - تومئ الفريدة إىل أن هذا الصنيَع من يونس  كان أمراً
نظري يف تاريخ األنبياء؛ إذ مل يصرب  هنيهة، واستبد به الضجر من تكذيب قومه له؛ 
حيث المه ربُّ العزِة سبحانه عىل ما فعله يف قوله تعاىل: )ڱ ڱ ڱ ں(، 

ُد هذا املوضِع بنصه يف الذكر احلكيم كان إيمءاً إىل ذلك، واهلل أعلم. ومن َثمَّ فَتفرُّ

أما عن )َساَهَم( فقـد أمجـع اللغويون عىل أهنـا بمعنـى )قارع( يقول السمني 
احللبـي: »قوله: )ڳ( أي: قارع أي خرج السهم عليه ال له«)2(.

أصلها  »املسامهة  خـان:  صديـق  الشيـخ  يقـول  املفرسون  إليه  ذهب  ما  وهذا 
املغالبة وهي االقرتاع، وهو أن خيرج السهم عىل من غلب، قال املربد: أي: فقارع أهل 

السفينة، قال: وأصله من السهام التي جتال، واملعنى فصار من املغلوبني«)3(.

وإذا كان األمر كذلك فلمذا عرب هبا دون قارع؟

ا كثرية ال توجد يف قارع منها: أرى -واهلل أعلم- أن يف )َساَهَم( أرساراً

ا، كم أن فيها معنى ال يوجد يف قارع  - أن )َساَهَم( أسهل لفظاًا، وأخف نطقاً
إذ تنص عىل أن القرعة كانت جتال بالسهام عىل عادة العرب يف إجراء القرعة هبا إذا 
عن هلم أمر من األمور اختلفوا فيه، ولعلها أخذت عن هؤالء القوم، وكانوا أول من 
قارع بالسهام، والقرآن يعمد إىل اختيار اللفظة التي تضفي عىل السياق إشعاعات ال 

عمدة احلفاظ 50/1 .   )1(
عمدة احلفاظ 263/2 .   )2(

فتح البيان 127/8 .   )3(
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تكون يف غريها مما يقارهبا، واهلل أعلم.

يف  ا  فريداً عجيباًا  ا  أمراً كان  عليه  االقرتاع  من  ليونس  حدث  ما  أن  إىل  اإليمء   -
تاريخ األنبياء؛ إذ مل حيدث لنبـي آخر قط مثل هذا األمر فعكست الفريدة تفرد يونس 

 هبذا األمر كم عكست تفرد موضعها يف الذكر احلكيم.

- تشري الفريدة إىل عدالة ركاب املركب إذ مل يزجوا بيونس يف البحر من أول 
ا وهو مملوء كم يدل عليه قوله تعاىل:  األمر بالرغم من أن يونس ركب الفلك متأخراً
من  ا  واحداً أن  يعلمون  وهم  القرعة  إىل  جلئوا  بل  گ(،  گ  گ  ک  )ک 

القرعة ال حمالة ومل يعرتض أحد منهم عىل ذلك كم يفهم من  املجموع ستقع عليه 
أشارت  الزمان  مثل هذا  فريدة غريبة عجيبة يف  أمور  كلها  اآليات، وهذه  سياقات 

إليها الفريدة.

*  *  *

أما الفريدة: )ۇ( فقد اختلف اللغويون يف معناها عىل آراء شتى: فالسمني 
)ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ( هو كل شجر ال ينبت  احللبي يقول: »قوله تعاىل: 
ووزنه  واحلنظل،  والقرع  كالقثاء  األرض  وجه  عىل  ويفرتش  ينبسط  بل  ساق  عىل 

تفعيل من قطن باملكان إذا الزمه ومنه قواطن مكة«)1(.

ۇ   (« خان:  صديق  الشيخ  يقول  زياداٍت  مع  املفرسون  إليه  ذهب  ما  وهذا 
ۇ( هـو شجرة الدباء، وقال املربد: اليقطني يقال لكل شجرة ليس هلا ساق، بل 
يمتد عىل وجه األرض نحو: الدباء والبطيخ واحلنظل، فإن كان هلا ساق تقلها فيقـال 

عمدة احلفاظ 381/3 .   )1(
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هلا: شجرة فقط...

قال ابن عباس: اليقطني القرع، وعليه اجلمهور.

ا،  ا وارتفاعاً ا وامتداداً وفائدته: أن الذباب ال جيتمع عنده، وأنه أرسع األشجار نباتاً
قال ابن جزي: وخص اهلل القرع ألنه جيمع برد الظل، ولني امللمس، وكرب الورق، 

وأن الذباب ال يقربه فإن جسد يونس حني ألقي مل يكن يتحمل الذباب«)1(.

وقد آثر الذكر احلكيم التعبري هبـذه الفريدة عىل غريها ألمور عديدة منها:

التعبري  ترك  أن  إال  اجلمهور  رأي  عىل  القرع  هبا  املراد  كان  وإن  الفريدة  أن   -

بالقرع، واختيارها يومئ إىل أهنا حتمل يف طياهتا كل املعاين التي ذكرها هلا العلمء - 

فيم مىض - وهي بذلك تكون أوىف داللة وأكثر ثراء من غريها.

ا، فهي مل تأخذ املراحل الطبيعية  - اإلشارة إىل أهنا شجـرة نبتت نباتاًا عجيباًا فريداً

املعتادة التي تعارف عليها البرش يف نمو األشجار من إلقاء البذرة ثم تعهدها بالرعاية 

األمر  واخترص  حيدث،  مل  هذا  كل  بل  وتثمر  وتورق  وتكرب  تنمو  أن  إىل  والعناية 

ا. اختصاراً

ثم  فكانت، ومن  اإلهلي كوين  باألمر  الظالل  وارفـة  مثمرة  مورقـة  نبتت  فقد 

ُنسب اإلنبـات إىل املوىل سبحانه مبارشة بضمري العظمة يف قوله: )ڭ(، فكان 

هذا اإلنبات عىل وجه اإلعجاز.

- اإليمء إىل تفرد هذه اليقطينة يف شفاء بعض األمراض ال يرشكها فيها غريها، 

فتح البيان 130/8 .  )1(
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وأدعو علمء النباتات)1( ملالحظة هذا األمر؛ ألن اختيار القرآن هلا دون غريها يف هذا 
املقام ليس عبثاًا بل هو من أقوى الدالئل عىل متيزها بسمت وخصوصيات ليست يف 
غريها. فقد أظلت يونس وساعدت برسعة عىل التئام جسده، واندمال جراحه من 

أثر احتكاكه يف بطن احلوت.

- تدل الفريدة عىل تفرد موضعها يف القرآن فهي املرة الوحيدة التي ذكرت فيها 
األنبياء  تاريخ  يف  فريدة  حالة  أضحت  احلادثة  هذه  أن  كم  القرآن،  يف  الشجرة  هذه 

واإلنسانية مجعاء، واهلل أعلم.

*  *  *

الفريدة الرابعة: )َذا النُّوِن(، وقد وردت يف قوله تعاىل: )ک ک ک ک 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

ڻ ڻ ۀ( ]األنبياء:87[.

ڍ  )ڍ  قوله:  يف  به  رصح  كم  »احلوت  احللبي:  السمني  يقول  كم  والنون 
، وإنم أضيف يونس  ڌ ڌ( ]القلم:48[، واملراد به نبي اهلل يونس بن متى 
إىل النون البتالعه إياه، وجيمع عىل نينـان نحو: حوت وحيتان، وقال بعضهم النـون 

احلوت العظيم فخصصه«)2(.

بعدما كتبت هذا الكالم علمت أن هناك رسالتني جامعيتني نوقشتا يف فوائـد هذه اليقطينة   )1(
الطبية من خالل قراءيت ملقال يف جريدة األهرام اإلثنني 21 يوليو2003 للدكتور زغلول 
عن  وكشف  األمراض،  بعض  شفاء  يف  الشجرة  تلك  أمهية  إىل  االنتباه  لفت  وقد  النجار، 

اإلعجاز القرآين يف ذكرها، كم أثبتته هاتان الرسالتان. 
عمدة احلفاظ 273/4 ـ 274، ومفردات الراغب 500  )2(
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ا يقول ابن كثري: »)ک ک( يعني احلوت  وهذا ما ذهب إليه املفسـرون أيضاً
صحت اإلضافة إليه هبذه النسبة«)1(.

ويف  وصيغة،  مادة  وحيدة  فريدة  اللفظة  هبذه  أتى  فلمذا  كذلك  األمر  ومادام 
القرآن مرادف هلا مستعمل عند من يقول بالرتادف؟

أرى -واهلل أعلم- أن يف الفريدة دالالت ال توجد يف غريها منها:

، أما احلوت  - أن لفظة النون جاءت يف حديث اهلل  املبارش عن يونس 
فقد ورد يف سياق احلديث عن الرسول × بذكر أخبار األنبياء قبله تسلية له ملا كان 

يعانيه من كفار قريش، واخلطاب فيها موجـه له  مبـارشة كم ترى.

ا  فاختالف اللفظتني الختالف السياقني، وكل لفظـة التأمت مع سياقها التئاماً
ا، وليس هذا من قبيل التنوع أو التفنن يف األسلوب دون غرض - حاشا وكال  شديداً
- بل هناك فائدة ُترجتى من جراء هذا االختالف تتمثل: »يف أن بني اللفظتني تفاوتاًا 
ذكره  حني  فإنه  املوضعني،  يف  الكالم  وتنزيل  احلاليـن،  إىل  اإلشارة  حسن  يف  ا  كبرياً
يف موضع الثناء عليه قال: )ک ک(، ومل يقل )صاحب احلوت(، ولفظ النون 

)ڈ ژ ژ ڑ  أرشف لوجود هذا االسم يف حروف اهلجاء يف أوائل السور نحو: 
ڑ( ]القلم:1[.

هذا باإلضافة إىل ما يشتمل عليه هذا احلرف من أرسار باهرة يف علم اهلل تعاىل، 
عظمه  فقد  قسماً  يكن  مل  وإن  والقلم  بالنون  قسم  هذا  إن  قيل:  ولقد  السهييل:  قال 

 183 البيان6/  وفتح  واجلمل143/3،   ،518/2 والكشاف  كثري193/3،  ابن  تفسري   )1(
والتحرير والتنوير130/17 .
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بعطف املقسم عليه وهو القلم.

ما  اللفظ اآلخر -وهو احلوت-  وهذا االشرتاك يرشف هذا االسم وليس يف 
يرشفه، ثم قال: فالتفـت إىل تنزيل الكـالم فـي اآليتيـن يُلح لك ما أشـرت إليه يف 

هذا فإن التدبـر إلعجـاز القرآن واجـب مفرتض«)1(.

وهذا كله يـدل عىل نفي الرتادف كم أثبتنا يف بحث سابق حيث استخدم القرآن 
لفظة اليم والبحر، واجلبل والطور، والقرية واملدينة)2( َعَلمـاًا عىل مكان واحد، ولكن 
اختلفت األلفاظ الختالف السياق، وكانت لكل لفظة ملحة ولقطة يف سياقها ميزهتا 
، ولو كانت األلفاظ متحدة املعنى من مجيع الوجوه  عن قريناهتا كم بيناه هناك تفصيالاً
لكان هذا اللفـظ يصلح مكان ذاك دون أدنى فرق، ومل يقل بذلك أحد من أهل العلم 
املحققني فثبت أن لكل لفظة يف القرآن داللة ختتلف هبا عم يقارهبا يف املعنى، أو عم 

يرادفها كم يذهب من يقول بالرتادف، واهلل أعلم.

الغرابة اتسقت  التداول، وهذه  الفريدة غرابة يف االستعمل وقلة يف  - يف هذه 
مع غرابة فعل يونس  إذ خرج مغاضباًا لقومه دون إذن ربه، ثم عتاب اهلل له عىل 
مجعاء،  البرشية  تاريخ  يف  ألحد  حتدث  مل  سابقة  يف  احلوت  بطن  من  وإنجائه  ذلك، 
ا بفضل اهلل عليه وتعليماً للمؤمنني بعدم  ا له، وتذكرياً ولذلك ُنسب إىل احلوت ترشيفاً

اليأس مع ذكر اهلل تعاىل فإنه املنجي من كل هم وغم وكرب، واهلل أعلم.

اإلعجاز اللغوي يف القصة القرآنية ص350، و القصص القرآين إحياؤه ونفحاته ص347،   )1(
والربهان يف علوم القرآن 62/4 - 63، وتفسري الثعالبي 62/3 . 

انظر مرص يف القرآن دراسة بالغية ص 497 ـ 498ـ 509 ـ 541 ـ 542 .   )2(
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املبحث التاسع
أسرار التعبري بالفرائد يف قصة زكريا 

قصة زكريا  ذكرت يف القرآن العظيم يف سورتني اثنتني سورة آل عمران   
 - )اشتعل  فريدتني:  القصرية  القصة  تلك  وقد حوت  املكية،  مريم  املدنية، وسورة 

)ٺ ٺ ٺ  الفريـدة األوىل يف سورة )مريم( فـي قوله تعالـى:  ا(، وجاءت  رمزاً
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ( ]مريم:4[.

وسياق الفريدة حيكي دعاء زكريا  ربه أن يرزقه - عىل كربه - بولد تقر به 
عينه، ويرثه يف النبوة.

ٹ  )ٿ  تعالـى:  »قوله  فقال:  اللفظـة  تلك  معنى  السمني  ذكر  وقد 
ٹ(، أي: أرسع فيه الشيـب إرساع النار يف احلطب، وهو من أبلغ االستعارات، 

ا مبالغة  ومل يكتف باالستعارة حتى أسند االشتعال إىل الرأس، وأخرج الشيب متييزاً
يف ذلك، واألصل اشتعل شيب الرأس«)1(.

عمدة احلفاظ 318/2، ومفردات الراغب 269 .   )1(
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ويف املعجم الوسيط قال: »أشعل النار وغريها أوقدها وأهلبها واشتعلت النار 
فيه  انترش  ونحوه:  الرأس  واشتعلت  هاج،  غضباًا  فالن  واشتعل  واتقدت،  التهبت 

الشيب، ويف التنزيل: )ٿ ٹ ٹ(«)1(.

»االشتعال  فقال:  الفريدة  عن  أكثـر  احلديث  خان  صديق  الشيخ  فصل  وقد 
الرأس يف سواده بجامع  بياض شعر  انتشار  به  النار، فشبه  انتشار شعاع  يف األصل 
البياض واإلنارة، ثم أخرجه خمرج االستعارة بالكناية)2( بأن حذف املشبه به، وأداة 

التشبيه، وهذه االستعارة من أبدع االستعارات وأحسنها«)3(.

وإذا كان األمر كذلك فلَم آثر الذكُر احلكيم التعبرَي بتلك الفريدِة دون غريها؟

، وإيمءاٍت مهمةاً منها: أرى -واهلل أعلم- أن فيها َدالالٍت مجةاً

- أن الفريدَة )اْشَتَعَل( أدقُّ لفظاًا، وأقوى داللـة من انترش مثالاً إذ تفيد بذاهتا 
- مَلْن يتأمُلها بدقة - أن مجيع رأِس زكريا  شعرة شعرة قد صار كله أشيَب وهذا 
ا ال يقدر معه أن ُينجَب؛ بدليل أن عموَد بدنِه، وقواَم  يعني أنه قد بلغ من الكرب حدًّ

صلبِه، وهي عظامه قد وهنت وفرتت.

املعجم الوسيط 504/1، ولسان العرب ) شعل ( .  )1(
وجيوز أن يكون فيها استعارة تبعية بأن شبه انتشار الشيب وكثرته باشتعال النار يف احلطب،   )2(
واستعري االشتعال لالنتشار واشتق منه اشتعل بمعنى انترش، كم جيوز أن يكون يف الكالم 
استعارة متثيلية، وباجلملة فهذه العبارة الوارد فيها الفريدة حتتـوي عىل خصوصيات مجة، 
إىل كون هذه  منهم  أحد  مل يرش  والتفسري، ولكن  البالغة  أهل  من  كبرية  عناية  وقد القت 
اللفظة فريدة وحيدة يف القرآن، وإبراز رس التعبري هبا، وهو ما أخذه هذا البحث عىل عاتقه . 
فتح البيان 5/6، والكشاف 502/2، والبيضاوي 14/2، والقرطبي 77/11، ومفاتيح   )3(

الغيب 318/20 وتفسري األلويس 681/10، وفتح القدير للشوكاين 321/3 
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ومن أمارات هذا الوهن أن الشيب قد َشِمَل رأَسه كلَّها بصورة ال يتوقع َمن 
وال  هبـا،  األليِق  موقعها  يف  الفريدُة  فوقعت  إنجـاٌب  صاحبها  ِمن  يكون  أن  يراها 
يمكن لغريهـا أن يسد مسدها، عالوة عىل أهنا من أمجل االستعارات كم أمجع العلمء 
إذ صورت الشيب كأنه نار قد اشتد هلُبها ورضاُمها فأخذت يف االشتعال حتى شِملت 

الرأَس كلَّه فلم يبَق فيه سواٌد ألبتة.

وقد ذهب إماُم البالغة ومفتُق أكمِمها عبُد القاهر اجلرجاين يف هذه اللفظـة مذهباًا 
ا فهو يرى أن الفضَل واملزيَة واالستعارة يف هذه اللفظة ال يعود إليها ذاهِتا بل إىل  مغايراً
النظِم الذي حلـت فيه، ولو ُغري هذا النظُم لذهبت اجِلَدُة والروعة والفصاحُة يقول: 
»ومجلة األمر أنا ال ُنوِجُب الفصاحَة للفظٍة مقطوعٍة مرفوعٍة ِمن الكالِم الذي هي فيه 
ا معناها بمعنى ما يليها، فإذا قلنا: يف لفظِة  ولكنا ُنوجُبها هلا موصولةاً بغريها، وُمعلقاً
)اْشَتَعَل( من قوله تعاىل: )ٿ ٹ ٹ( إهنا يف أعىل رتبة من الفصاحة 

مل ُتوَجْب تلك الفصاحُة هلا وحدها ولكن موصوالاً هبا الرأس معرفا باأللف والالم، 
ا«)1(. ا منصوباً ومقرونا إليهم الشيب منكراً

واجلدة  الفصاحَة  وَينفـى  املذهَب،  هذا  يذهُب  اجلهبذ  اإلماَم  جعـل  والـذي 
)دالئل  اخلالد  سفره  يف  أنـه  سياقها  تدخَل  أن  قبل  مفردة  الكلمة  عن  والروعـة 
اإلعجاز( كان يدافع عن إعجاز القرآن الكريم يف وجه طوائَف عديدٍة ارتأى بعُضها 

أنه يرجع إىل املعنى، وبالغ بعُضها فارتأى أنه يعود إىل اللفظ.

أما اإلمام فقد رأى أن اإلعجاز يكمن يف النظم مجلةاً واحدةاً دون النظر إىل اللفظ 

دالئل اإلعجاز حتقيق شاكر 402 ـ 403، وانظر اإليضاح للقزويني 337 .  )1(
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إال ِمن خالل هذا النظم، وهذا - وإن كنا نسلم له به - ال يقلل من شأن انتقاء القرآن 
أللفـاظه مفـردةاً فهـي منتقاٌة يف مكاهنا يف أعىل درجات االنتقاء واالصطفاء، وإذا 
الالِت واإلحياءات ما ليس يف  ُقورنت بم يقارهُبا - وهي مفردٌة - ظهـر فيها من الدَّ

غريها كم أثبتته تلك الدراسة.

ولو ذهبنا إىل ما ذهب إليه اإلمام - عليه سحائُب الرمحة ترتى - وقلنا: إن لفظة 
)انترش( تصلـح مكان )اْشَتَعَل(، لفات هبذا كثري من اإليمءات التي توحي هبا تلك 
الفريدُة وغرُيها من فرائِد هذا البحِث الذي يقوم كله عىل بيان مدي الدقة الشديدة يف 
اصطفاء القرآن أللفاظه اصطفـاء فاق الوصف، وبلـغ احلد كمـا أثبت هذا البحث 

بوضوح شديد.

ا كم يقول الشيخ سيد قطب »لون من التخييل يتمثل يف احلركة  - يف الفريدة أيضاً
املمنوحة ملا من شأنه السكون، فحركة االشتعال هنا خُتَيِّل للشيب يف الرأس حركةاً 

كحركة اشتعال النار يف اهلشيم«)1(، وهذا التصوير ال يوجد يف غري تلك الفريدة.

- يف الفريدِة إيمٌء إىل تفرد موضعها يف الذكر احلكيم، وإىل تفرِد هذا املوقف يف 
تاريخ األنبياء واإلنسانية مجعاء، وهذا املوقف خيتلف عن موقف إنجاب خليل اهلل 
إبراهيم إلسحاق وهو شيخ كبري من وجوه عديدة منها: أن إبراهيـم  سبق لـه 
إنجاب إسمعيل، وزكريا  مل ينجب أحدا قبل حييى، وإبراهيم  مل يطلب من 
ربه يف كربه أن ينجب ولدا آخر غري إسمعيل لكن جاءته البرشى باإلنجاب عىل غري 
توقع كم يفهم من اآليات، و زكريا  طلـب ذلك من ربه مبارشة، وقـدم األعذار 

التصوير الفني يف القرآن 78 بترصف يسري .  )1(
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ا بنص  التي متنعه من اإلنجاب بصورة طبيعة، وسارة زوج إبراهيم  كانت عجوزاً
ا بنص آيات القرآن الكريم. وبينهم  القـرآن الكريم، أما امرأة زكريا  فكانت عاقراً
ا يف  ا للعادة فريداً ا خارقاً ا معجزاً فرق كم ترى، فاملوقفان متغايران، وكل منهم كان أمراً
تاريخ اإلنسانية، ومن ثم عكست الفرائد يف املوقفني تفرد تلك احلالتني، واهلل أعلم.

*  *  *

ک  ک  ڑ  ڑ  )ژ  تعاىل:  قوله  يف  وردت  وقد  )ڳ(  الثانية:  الفريدة 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 

ڻ( ]آل عمران:41[.

وسياق الفريدة حيكي عن طلب زكريا من ربه آية يعـرف هبا بداية محل زوجه 

بعدما استجاب لدعائه، فأخربه أنه عندما ال يقـدر عىل الكالم مع الناس ثالثة أيام 

وهو سوي معاىف فهذه عالمة احلمل.

وقد حتدث السمني عن معنى الفريدة فقال: »قوله تعاىل: )ڳ ڳ( أي: إشارة 

ا لقوله: إما بالشفتني، وإما باحلاجبني، أو اليدين، وهلذا سمي كالماً

َمْتنِي بِاْلُعُيوِن اْلَفَواتِِر   * *   َرَدَدتُّ َعَلْيَها بِاْلُعُيوِن اْلَبَواِدِر  إَِذا َكلَّ

الصوت  ا  أيضاً والرمز  أمواجه،  حلركة  راموز  للبحر:  وقيل  احلركة،  وأصله 

اخلفي، وما ارمازَّ أي مل يتكلم، وكتيبة رمازة: أي: ال يسمع منها إال رمز حلركتها«)1(.

عمدة احلفاظ 126/2، ومفـردات الراغب 209، وراجع اإلعجاز البياين للقـرآن د/ بنت   )1(
الشاطئ 392 .
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ويف لسان العرب قال: »الرمز تصويت خفي باللسان كاهلمس ويكون حتريك 
الشفتني بكالم غري مفهوم باللفظ من غري إبانة صوت إنم هو إشارة بالشفتني، وقيل 
ما  كل  اللغة  يف  والرمز  والفم،  والشفتني  واحلاجبني  بالعينني  وإيمء  إشارة  الرمز: 

أرشت إليه مما ُيبان بلفظ بأي يشء أرشت إليه بيد أو بعني«)1(.

ومن املفرسين يقول الشيخ صديق خان: ») ڳ ڳ( أي: إشارة، والرمز يف 

اللغة اإليمء بالشفتني أو العينيـن أو احلاجبني أو اليدين، وأصله احلركة، وهو استثناء 

منقطع لكـون الرمز من غري جنس الكالم، ورجحه القايض، وقيل هو متصل عىل 

معنى أن الكالم ما حصل به اإلفهام من لفظ أو إشارة أو كتابة، وهو بعيد، والصواب 

األول وبه قال األخفش والكسائي«)2(.

العلمء فلمذا عدل عنهم  الرمز بمعنى اإلشارة أو اإليمء كمـا أمجـع  وإذا كان 

وأتى بتلك الفريدة؟

ال بد أن الفريدة حتتوي عىل ملحات ال توجد يف غريها منها:

اللفظني وهي احلركة كم هو  الفريدة داللة زائدة ال توجد يف هذيـن  - أن يف 
عىل  تام  بوضوح  تدل  فالفريدة  واملفرسين،  اللغويني  عند  معناها  أصل  من  واضح 
منعه  بل كان  به  أمل  أو مرض  آفة  أو  لعاهة  الكالم ال  أن زكريا  كان ممنوعا من 

لسان العرب ) رمز (، واملصباح املنري 91، وخمتار الصحاح 108 .   )1(
الغيب  ومفاتيح   ،429/1 والكشاف   ،102/3 األلويس  وتفسري   ،53/2 البيان  فتح   )2(
203/7 ـ 204، والقرطبي 80/4، وتفسري اجلمل 269/1، والتحرير والتنوير242/3 

ـ 243 . 
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أن حيرك  ا عىل  قادراً ذلك  ابتداء محل زوجه، وكان مع  آية ومعجزة عىل  الكالم  من 
جسده وأعضاءه بل كان حيرك لسانه بذكر اهلل تعاىل فحسب كم قال تعاىل: )ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ( ]آل عمران:41[، فكان مع عدم قدرته عىل 
حركة  سبحانه  وتسبيحه  عبادته  عىل  ا  قادراً بلسانه  معهم  واحلديث  الناس،  خماطبة 

ا. وكالماً

التعميم  بالرمز أشمل وأعم من اإلشارة واإليمء واملقام يقتيض  التعبري  كم أن 
وعدم التحديد؛ ألن املقصود أنه سيحدث قومه يف تلك املدة بكافة الطرق والوسائل 
التي يقدر عىل اإلبانة هبا سوى الكالم وال يدل عىل ذلك إال الرمز التساع داللته كم 

مر.

عىل  وضعهم  بأصل  يدالن  ال  معناها  يف  الفريـدة  يقـاربان  اللذان  واللفظان 
احلـركة، وال حيمالن ما يف الفريـدة من معاين مجة ومن نكات ولطائف مهمة.

املراد، وال  املعنى  إيصال  املطلوب، وأدق يف  أدل عىل  الفريـدة  ثم كانت  فمن 
يمكن لغريها أن يغني غناءها، أو يسد مسدها، واهلل أعلم.

- تومئ الفريدة إىل أن امتناع زكريا  عن الكالم كـان بسبب مانع خارجي 
منعه من  والكالم، وكان  احلركة  ا عىل  قادراً كان  فزكريا   فيه،  لإلنسان  ال دخل 
قبيل اإلعجاز بخالف اإلشارة الواردة عىل لسان مريم عليها السالم فـي قوله تعاىل: 
عن  مريم  فامتناع  ]مريم:29[  ڎ(  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ ڇ ڇ  )چ 

الكالم مل يكن عن مانع خارجي بل كانت قادرة عىل التعبري عن مكنون نفسها ولكنها 
تعلم أن قومها لن يصدقوها إن تكلمت.
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ولذلك علمها رهبا أن تقول يف مواجهتهم )ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ( ]مريم: 26[، فبني اللفظني فرق من هذه اجلهة.

وكل لفظة هي أوفق بسياقها، وأجدر بأن حتل يف حملها دون غريها، وهذا من 
إعجاز الذكر احلكيم، وبالغاته الالمتناهية.

- عكست هذه الفريدة تفرد هذه احلالة بنصها يف القرآن، كم عكست تفرد تلك 
ا  احلالة العجيبة الغريبة يف تاريخ األنبياء واإلنسانية مجعاء، فلم حيك القرآن أن أحداً
آخر من البرش حدث له ما حدث لزكريا  وإىل هذا أشار الشيخ سيد قطب بقوله: 
املألوف يف حياته وحياة غريه، لسانه هـذا هو لسانه،  نفسه غري  »فإذا زكريا جيد يف 
الظاهرة؟  قانون حيكم هذه  أي  ربه  ملناجاة  وينطلق  الناس،  ولكنه حيتبس من كالم 

إنه قانون الطالقة الكاملة للمشيئة العلوية، فبدونه ال يمكن تفسري هذه الغريبة«)1(.

يف ظالل القرآن 395/1 .   )1(
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املبحث العاشر
أسرار التعبري بالفرائد القرآنية يف قصة عيسى وَمرَيم

عليهما السالم

أكثر من سورة  القـرآن فـي  السالم يف  جاء احلديث عن عيسى ومريم عليهم 
فريدتني  عىل  اشتملت  قد  وجدهتا  املختلفة  املواضع  تلك  وباستقراء  ومدنية،  مكية 
السالم،  عليها  مريم  البتول  بالعذراء  خاصة  وهـي  )ې(،  األوىل:  اثنتني 

. والثانية: )ں(، وهـي خاصة بعيسى 

وقد وردت األوىل يف قوله تعاىل: )ۉ ې ې ې ې ى ى 
ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ( ]مريم:23[.

وجع  »املخاض  يقول:  الوسيـط  املعجم  ففي  الوالدة،  وجـع  هو  واملخـاض 
الوالدة وهو الطلق، ويف التنزيل العزيز: )ۉ ې ې ې ې(«)1(.

خان:  صديق  الشيخ  يقول  التفسري،  كتب  أوردته  الذي  نفسه  املعنى  وهو 

املعجم الوسيط 891/2، وخمتار الصحاح 258، واملصباح املنري 216 .  )1(



- 240 -

إذا  ا  ا وخماضاً املرأة متخض خمضاً الوالدة، وهو مصدر خمضت  »املخاض، أي: وجع 
دنا والدها«)1(.

ويف التعبري هبذه الفريدة إيمءات عديدة منها:

- اإلجياز فكلمة واحدة أوجز من كلمتني، وإذا كانت الكلمة الواحدة تؤدي 
الغرض بدقة، وهي أوىف باملراد فهـي أوىل يف التعبيـر من غريها؛ ألن البالغة العالية 
تكمن يف اإلجياز يف القول إذا اقتضاه مقام الكالم، والقرآن هو سنام البالغة، وقمتها 

الشاخمة.

- تشري الفـريدة إىل اختصاص مريـم عليها السالم من بيـن نساء العاملني هبذا 
األمر العجيب املعجز، فإن منشأ اخلالئق كم هو معلوم عىل أصناف أربع:

. 1- من دون أب وال أم وهو آدم 

2- من أب وأم وهم مجيع اخلالئق.

3- من أب دون أم وهي حواء.

بدون  السالم  عليها  مريم  ولدته  الذي  عيسى   وهو  أب  دون  أم  من   -4
بمعجزة  األرض  نساء  دون  فانفـردت  البرش  عليها  تعارف  التي  املعتادة  األسباب 
إهلية عظيمة حطمت ناموس الكون يف الوالدة بدون أب، وهو يشء فريد عجيب كم 
ا يف دنيا  كانت والدة آدم من غري أب وال أم، ووالدة حواء من غري أم شيئاًا عجيباًا فريداً

الناس، ولكنه عند ربك هني سهل ميسور.

األلويس  وتفسري   ،92/11 والقرطبي   ،506/2 الكشاف  وتفسري   ،17/6 البيان  فتح   )1(
 . 726/10
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والدة  من  جعلوا  الذين  النصارى  من  العقالء  عن  البدهية  هذه  تغيب  فكيف 
عيسى عىل هذا النحو حجة عىل كونه ابنا هلل ؟ حاشا وكال.

ويف قصص كثري من األنبياء أمور كثرية أعجب وأكثر غرابة من ذلك أومأت 
إليها الفرائد السابقة والالحقة.

فكيف غاب هـذا كله عن عقالء هؤالء القوم؟ أم أنه التقليد األعمى لآلباء كم 
قال تعاىل: )ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ( ]الزخرف:22[.

- هذه اللفظة بحكم كوهنا الفريدة الوحيدة مادة وصيغة يف قصة مريم

عليها السالم أرى -واهلل أعلم- أهنا كم أومأت إىل األمور السابقة كلها تشري 
رزقها  مثل:  القرآن  يف  مريم  عن  ُذكرت  التي  الفريدة  العجيبة  األمور  كل  إىل  ا  أيضاً
فاكهة الصيف يف وقت الشتاء، وفاكهة الشتاء يف وقت الصيف، فالفـريدة تلخص 

أطوار حياهتا العجيبة الغريبة.

التعبري  طبيعة  ألن  معناها؛  من  أكثـر  وحتميلها  اللفظة،  عىل  افتئاتا  هذا  وليس 
بالفرائد -كم رأينا- يف هذه الدراسة تشري دوما إىل أشياء فذة عجيبة وقعت عىل غري 

العادة، واهلل أعلم.

- تدل الفريدة عىل تفرد هذا املوضع بنصه وفصه يف القرآن الكريم فلم يتكرر 
ألبتة بأي صورة من الصور.

كم أن يف الفريدة إشارة واضحة إىل أنه عندما اشتد طلقها، وحترك اجلنني نازالاً 
أن  وتناجيه  رهبا،  تنادي  نخلة  جذع  حتت  قيص  مكان  يف  بمفردها  كانت  بطنها  من 

خيفف عنها وقع ما هي فيه.
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ا أمر غري مألوف يف والدة النساء يف كـل عرص ومرص، وهبذا تتناسق  وهذا أيضاً
الفريدة مع سياق القصة أيم اتساق، واهلل أعلم.

*  *  *

چ  چ  )ڃ  تعاىل:  قوله  يف  جاءت  وقد  )ں(،  الثانية:  الفريدة 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ہ(  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 

]آل عمران:49[.

وقد جاءت الفريدة فـي سيـاق بشارة املالئكة ملريم أن اهلل سريزقها بكلمة منه 
اآلية  تلك  عليه  تدل  كم  كربه  عند  وأحواله  صفاته  تعداد  يف  أخذ  ثم  املسيح  اسمه 
واآليات السابقة والالحقة، ويف معنى الفريدة يقول السميـن احللبي: »قوله تعاىل: 
)ڱ ں( أي: ختبئـون، يقـال: دخرت اليشء، أي: خبأته... ويقال: دخرته 

وادَّخرته: أعددته للعقبى، ويف صفته × كان ال يدخر شيئا لغد«)1(.

ومل خيالف املفرسون اللغويني يف معنى هذه الفريدة يقول الشيخ صديق خان: 
طعام  من  البارحة  أكلتم  بم  أي:  ڻ(  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  »)ڱ 

وما خبأتم منه«)2(.

عمدة احلفـاظ 37/2، ومفردات الراغب 180، ولسان العرب )ذخر(، واملعجم الوسيط   )1(
 . 321 /1

فتح البيان 61/2، وتفسري األلويس 137/3، ومفاتيح الغيب 226/7 .  )2(
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وإذا كان األمر كذلك فعدوله إىل تلك الفريدة دون )ختبئون( مثال ملا فيها من 
نكاٍت عديدة منها:

دة املوجودة عىل الدال  - أهنا تعكس بإيقاع أصواهِتا، وجرس حروفِها من الشَّ
املجهورة املنقلبة عـن تاء االفتعال، ثم اخلـاء احللقيـة املكسورة وما فيها من استعالء 
تكرار كل ذلك يعكس بوضوح متسكهم  فيها من  املجهورة وما  الراء  ثم  وتفخيم، 

وحرَصهم عىل االدخار حتى صار عموَد حياهِتم، وحمور دنياهم.

هم يف قوهلـم: )پ پ پ ڀ ڀ(  وهل هناك أعظُم ِمن حرِصهم وُشحِّ
ا، وقد دفعهـم هذا االدخار إىل أهنم  ا كبرياً ]آل عمران:181[ تعاىل اهلل عن ذلك علوًّ

استحلوا الربا، وسيطروا به عىل الفقراء قديماً وحديثاًا.

واللفظة التي تقارب هـذه الفريدة ال تنهض حروفها ألداء هذه املعاين، واهلل أعلم.

وجشَعهم؛  ورشاهَتهم  إرسائيَل  بني  حـرَص  دقيقـاًا  ا  تصويراً ُر  ُتصوِّ الفريدُة   -
ومتاع وغرِيمها  مال  ُيدَخَر من  أن  يمكن  ما  كّل  بيوهتم  حيث جيمعون وخيبئـون يف 

يؤكد هذا حذُف مفعول االدخار إلفادة العموم.

الذميمة،  النحيزَة  تصوُر   - صدى  من  اللغويـة  الفطرة  فـي  بمهلا   - فاللفظُة 
أجياهلم؛  يف  املستمرة  طباعهم  يف  املغروسة  نفوسهم  يف  املستكنة  القبيحة  والرضيبَة 
بدليل استعمل املضارع )ں( وما يف َداللته من التجدد واالستمرار؛ وبدليل 
التعبري باإلنباء دون اإلخبار؛ ألن اإلنباَء يعني: اإلخبار باألمور املهمـة اخلفية التي 

ال يطلع عليها أحٌد.

وهكذا تناسبت الفريدُة مع سياقها، وجاءت يف موضعها يتيمةاً وحدها.



- 244 -

عدةاً  ليكون  النبي   به  أوىص  وقد  ذميٍم  غرُي  ُخُلٌق  ذاته  حد  يف  االدخار   -
ا  وذخريةاً ملا ُيستقَبُل ِمن الزمان، ولكنَّ هذا األمَر لدى بني إرسائيل قد اختذ منعطفاً
فريدةاً وغريبة تشكُل  الطويل حتى أصبح ظاهرةاً  تارخيهم  ا يف حياهتم، وعرْبَ  خطرياً
قسمِت شخصياهِتم، وهنَج حياهِتم؛ بدليل أن عيسى  مجع بني إرسائيل كلَّهم يف 
ا  هذه الفريدة كم تدل عليه واُو اجلمعة يف )ں( العائدُة عليهم، ومل خيص أحداً
الصفات  الكنز واجلمع -من  فـي  ا وحباًا  ا وطمعاً االدخاُر - جشعاً فكان هذا  منهم 
أن  اآلية  سياق  من  ذلك  يؤكد  العاملني-  يف  هبا  وُعِرفوا  تفردوا  التي  هلم  املالصقة 
املعجزات األخـرى الواردة مع الفريدة يف اآلية نفسـها قد تكررت بعينها يف سورة 

)ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  تعاىل:  قوله  الفريدة فحسب يف  املائدة دون هذه 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]املائدة:110[.
تفرد  وعىل  إرسائيل  بني  يف  الذميم  املسلك  هذا  تفرد  عىل  الفريدُة  هذه  فدلت 
بني  من  الباهرة  املعجزة  بتلك  عيسى   تفرد  وعيل  احلكيم،  الذكر  يف  موطنها 

األنبياء، واهلل أعلم.
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املبحث احلادي عشر
أسرار التعبيـر بالفرائد يف احلديث عن املصطفي ×

ْد - ال  وقد ورد يف حقه × أربع عرشَة فريدةاً هي )نبتهل - َفظًّا - ُدُلوك - َفَتَهجَّ
اْنَحْر -  بَِضننٍِي -  ْك -  رِّ حُتَ ُر - ال  ثِّ امْلُدَّ ُل -  مِّ امْلُزَّ اْلَوتنِِي -  َقْوَسنْيِ -  خَتُطُُّه - قاَب - 

.) األْبرَتُ

ا  ومجيع هذه الفرائـد تتصل به × اتصاالاً وثيقـاًا إما وصفـاًا له، أو حديثاًا مبارشاً
عنه والعجيب أن هذا العدد من الفرائد مل يرد يف حق نبي آخر من األنبياء صلوات 
ا، بل كانت الفرائد التي تتصل بالرسل السابقني مبارشة أقل من ذلك  اهلل عليهم مجيعاً

بكثري كم اتضح فيم مىض، وهذه َمْيزٌة متيََّز هبا ×.

نعرض  ولن   × وشخصه  حقه  يف  وردت  التي  الفرائد  هنا عىل  اقترصنا  وقد 
للفرائد الواردة يف حق أصحابه؛ حيث ستدرس يف اجلزء الثاين من هذه الدراسة إن 

شاء اهلل تعاىل.
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هذا ويلحظ يف تلك الفرائد أهنا كلها وردت يف سور مكية ما عدا ثنتني وردتا يف 
سورة آل عمران املدنية.

املصحف  يف  ورودها  ترتيب  حسب  عىل  تباعا  الفرائد  هلذه  نعرض  وسوف 

الرشيف، فنقول وباهلل التوفيق:

)ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  )ۆئ( وجاءت يف قوله تعاىل:  الفريدة األوىل: 

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]آل عمران:61[.

وقد ذكر السمني احللبي معنى هذه الفريدة فقال: »البهلة اللعن، يقال: هبله اهلل، 

وعليه هبلة، وهبلُتة أي لعنته، ومنه املباهلة، وهي االجتهاد يف الدعاء يقال: هبل اهلل 

الكاذب منا، وابتهل يف الدعاء أي: اجتهد فيه، ومنه قوله تعاىل: )ۆئ ۆئ(، أي: 

ومنه  والترضع،  فيه  الدعاء االسرتسال  ا واالبتهال يف  أيضاً والبهل  املباهلة...  نفعل 

قول الشاعر: نظر الدهر إليهم فابتهل.

أي: اسرتسل إليهم فأفناهم، ومن فرس االبتهال من قوله تعاىل: )ۆئ ۆئ( 

باللعن فال شك أن اإلرسال يف هذا املكان ألجل اللعن«)1(.

ومل يبعد املفرسون يف داللة هذه الفريدة عن اللغويني.

االبتهال  وأصل  اهلل،  إىل  نترضع  ۆئ(  ۆئ   (« خان:  صديق  الشيخ  يقول 

واملعجم   ،) هبل   ( العرب  ولسان   ،61 الراغب  ومفـردات   ،271/1 احلفاظ  عمدة   )1(
الوسيط1/ 76 . 
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االجتهاد يف الدعاء باللعن وغيـره، يقال هبله اهلل أي: لعنه، والبهل اللعن، قال أبو 
عبيد والكسائي: نبتهل نلتعن، ويطلق عىل االجتهاد يف اهلالك، قال يف الكشاف: ثم 

استعمل يف كل دعاء جيتهد فيه، وإن مل يكن التعاناًا«)1(.

وهنا يتبادر سؤال مل آثر التعبري بتلك الفريدة دون ما يقارهبا مثل نلتعن ونترضع؟

ال بد أن يكون وراء هذه التغاير أرسار منها:

املعنى ال توجد يف )نترضع ونلتعن(، وهي أن  الفريدة زيادة يف  - أن يف تلك 
املعنيني، يدل عىل ذلك أن أصل االبتهال -كم مر  االبتهال حيمـل يف حناياه هذين 
والترضع  باللعن، واالسرتسال  الدعاء  االجتهاد يف  واملفرسين- هو  اللغويني  لدى 

فيه.

ا. أما الترضع فهو دعاء بمذلة وانكسار للواحد القهار، وال يفهم منه اللعن مطلقاً

أما نلتعـن ففيهـا معنى الطـرد واإلبعاد، وليس فيـها معنى االجتهاد يف الدعاء 
وهو املفهوم من سياق الكالم، ناهيك عن أن نلتعن لو ُعرب هبا فليس فيها مراعاة ملقام 
النبي  حيث سُيذكر اللعن عىل لسانه مبارشة، والقرآن يتسامى بألفاظه أن يكون 

هلا إحياءات غري مناسبة يف آذان السامعني واملخاطبني.

فثبت أن الفريدة أدق معنى، وأوىف باملراد من غريها، وال يمكن بأي حال من 
األحوال أن يسد غريها مسدها كم رأينا.

الفريدة  حتتملها  التي  الدالالت  تفسيـره-  -يف  الرازي  الفخر  وجه  وقد  هذا 

القدير  وفتح   ،283/1 اجلمل  وتفسري   ،104/4 القرطبي  وتفسري   ،74/2 البيان  فتح   )1(
 . 347/1
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إنم هدفنا  اللغوي  اجلانب  الرتكيز عىل  ليس من غرضنا هنا  فراجعها هناك)1(؛ ألنه 
إبراز األرسار الكامنة وراء اصطفاء التعبري بتلك الفرائد، واهلل أعلم.

- تعكس تلك الفريـدة - دون غريها - العدالة املطلقة؛ ألن املباهلة ال تكون 
إال بعد إقامة احلجة، ورفع الشبهة، وإثبات الوحدانية وعندها »فاإلله الذي يستطيع 
كانت  ولو  به،  اللعنة عىل من يرشكون  احلق، وهو سينزل  اإلله  اللعنة هو  ينزل  أن 
اللعنة تنزل من اآلهلة املتعددة فسوف تنزل اللعنة عىل أتباع اإلله الواحد، وهلذا كانت 
األمر  يف  تترصف  التي  القاهرة  القوة  إىل  رضاعة  وهي  والبهلة  املباهلة،  إىل  الدعوة 

لتنهي اخلالف«)2(.

ا فإن سورة  ا واضحاً - هذه الفريدة تتسق مع سياق سورة آل عمران املدنية اتساقاً
 × للرسول  حماجته  أمر  من  كان  وما  نجران  نصارى  وفد  عن  حتدثت  عمران  آل 

ورفضه االبتهال خوفاًا من عواقبه.

ومل يذهب أحد من النصارى إىل مكة إبان البعثة عىل وجه مناهضة الدعوة بل 
من  العرب  ومرشكي  قريش،  ملرشكي  خطابه  يوجه  بمكة  وهو   × املصطفى  كان 
حوله، ومن ثم ال نجد لنصارى العرب أيَّ ذكر يف هذه السور املكية، وجاء ذكرهم 
يف السور املدنية الحتكاك املؤمنني هبم يف املدينة، ولقدوم وفد نصارى نجران عىل 

الرسول × وهو يف املدينة.

فاتسقت الفريدة مع سياق السورة املدنية أيم اتساق، واهلل أعلم.

مفاتيح الغيب 7/ 259، والكشاف 434/1 .  )1(
تفسري الشعراوي 1529/3 .  )2(
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- تومئ الفريدة إىل تفرد هذا املوضع يف الذكر احلكيم، كم تومئ إىل تفرد تلك 
ا من مرشكي  احلالة يف تاريخ األنبياء فلم حيدث أن باهل نبي من األنبياء السابقني أحداً

األمم السابقة.

ويف هذا داللة ساطعة عىل أن رسالة اإلسالم هي الرسالة اخلامتة، وأهنا رسالة 

ويقيناًا  بربه  ثقة  ×، ولكنه  به  املباهلة ختتص  أن  بدليل  فيها؛  امرتاء  حق وصدق ال 

بصحة دعوته ضم إىل املباهلة أهله وأعزته، وفيه كم يقول العالمة اجلمل: »أكرب دليل 

عىل صحة نبوته؛ ألنه مل يرو أحد مسلم، و ال نرصاين أهنم أجابوا إىل املباهلة ألهنم 

عرفوا صحة نبوته، وأن دعاءه جماب ال بد«)1(.

ا تفرد به النبي  عرب بلفـظ وحيد فريد إيمء إىل ذلك، عالوة  وملا كان هذا أمراً

عىل أن هذه املباهلة قامت مقام املعجزة الكائنة بالفعل، واهلل أعلم.

*  *  *

)پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  )ٿ(، وجاءت يف قوله تعاىل:  الفريدة الثانية: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ( ]آل عمران:159[.

»وتنفي   × املصطفى  أخالق  عىل  بالثناء  تتحدث  الفريدة  فيها  الوارد  واآلية 
عنه سوء اخللق، وغلظة الطبع، وجفاء املعاملة، وقسوة القلب؛ ألنه لو كان كذلك 
التفوا حوله وعاملهم معاملة  بأمته  لرقته ورمحته  -حاشاه- النفضوا عنه، ولكنهم 

الفتوحات اإلهلية للجمل 282/1 .  )1(
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إنسانية كريمة«)1(.

والفظ كم يـذكر السمني هو: »القايس القلـب الغليظ اجلانب اليسء اخللق، قال 
ِة الرضورة،  األزهري أصل الفظ: ماء الكرش يعترص فيرشب عند إعواز املاء، وِشدَّ

وسمي فظا لغلظ رشبه«)2(.

قوالاً  املعارشة  يف  اجلفوة  »الفظاظة  الفريدة:  معنى  عن  اجلمل  العالمة  ويقول 
، والغلظة التكرب، ثم جتوز به عن عدم الشفقة، وكثرة القسوة يف القلب... وعن  وفعالاً
الغلظة تنشأ الفظاظة فلم ُقدمت؟ قيل: قدم ما هو ظاهر للحس عىل ما هو خاف يف 
، والغلظـة قساوة يف  القلب؛ ألنه كم تقدم أن الفظاظة اجلفـوة يف العرشة قوالاً وفعالاً

ا«)3(. القلب، وهذا أحسن من جعلهم بمعنى واحد، ومُجع بينهم تأكيداً

واجتباء التعبري هبذه الفريدة ملا فيها من معان عديدة منها:

- أن من يتأمل حروفها مليـًّا جيدها حتكي بوقع أصواهتا، وجرس حروفها معنى 
املستعلية  املفخمـة  املجهورة  الظاء  تأمل صوت   ،× عنه  املنتفية  واجلالفة  الفظاظة 
يكون  الذي  الفظ  الرجل  الرخوة وكأهنا تصور حالة  املهمـوسة  الفاء  بعد  الواقعـة 

ا صامتاًا ثم يأيت بغتة بأفعال وأقوال غري الئقة. هادئاً

كم  الوصف  فاقت  متناهية  بدقة  املعنى  هـذا  عكست  الفريدة  هذه  فحروف 
نحسه ونلمسه.

تفسري الصابوين 223/1 .   )1(
عمدة احلفاظ 286/3، ولسان العرب ) فظظ (، والقاموس املحيط 900/1 .  )2(

الفتوحات اإلهلية للجمل 329/1 ـ320، ومفاتيح الغيب 528/8 .   )3(
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لدى  معناها  يتأمل  ملن  به - كم هو واضح  الفريدة أخرص مما ُفرست  - هـذه 
اقتضاه سياق  إذا  ينحو نحو اإلجياز  ا  أكدنا مراراً اللغويني واملفرسين - والقرآن كم 

الكالم، وهذا جيعلها من الدقة والفصاحة بمكان سامق.

ناهيك عن أن هذه الفريدة هي واسطة العقد يف هذا السياق. فجاءت منسجمة 
مع سياقها أشد انسجام.

- اإلشارة إىل تفرد النبي × باخللق الرفيع، واملقام األسنى البديع بني اخلالئق 
دالئل  ومن  ]القلم:4[،  ں(  ڱ  ڱ  )ڱ  اسمه:  عز  لقوله  ا  مصداقاً أمجعني 
ذلك أن هذه الفريدة وردت يف مقاٍم لو عامل فيه الرسول × أصحابه - من الرماة 
بالقسوة  عاملهم  لو   - ترتب  ما  عليه  ترتب  مما  أحد  غزوة  يف  أمره  خالفوا  الذين 
والغلظة والشدة ملا المه ربه، ولكان هذا جزاء عادالاً هلم؛ ألهنم تسببوا فيم حدث يف 
غزوة أحد، ولكنه × ارتقى بخلقه الكـريم عن معاقبتهم، وعاملهم بالرفق واللني 
والرمحة؛ ألهنم خالفوا العن قصد املخالفة، ولكن عن تأويل ورؤية ارتأوها، واهلل 

أعلم.

فكان هذا املوقف من املواقف الفريدة التي دلت عىل سمو خلقه ورقة طبعه مما 
تعجز العبارة عن وصفه، ومثل هذا كثري جدا مما كان سبباًا يف دخول العديد من الناس 

ا. يف دين اهلل أفواجاً

- هذه الفريدة تؤكد عىل ما ذهبنا إليه من عدم وجود الرتادف بمعنى التطابق 
)ٿ ٿ(، وهناك فرق  القرآن الكريم؛ ألهنا ُأعقبت بقوله تعاىل:  الكامل يف 

بنيِّ بني غلظ القلب والفظاظة.
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من  تنجم  الطبع  يف  وبشاعة  اخلُُلق،  يف  ورشاسة  اللفظ،  يف  خشونة  فالفظاظة 
املعارشة واملخالطة وهي مستعارة »من الفظ وهو ماء الكرش، وذلك مكروه رشبه ال 
يتناول إال يف أشد رضورة«)1(. وال حيس املرء ببشاعته إال بعد تذوقه وخمالطته للفم.

أما غلظة القلب فهي صفة خفية الزمة يف النفس جتعل صاحبها عديم الشفقـة 
قاسياًا ال يرق ألحد من الناس، وال يأمل ألملهم، وال يقدر مشاعرهم، فعواطفه ليست 
جياشه بل جـاسية غليظة، فبـان أن القرآن يضع كل لفظة يف موقعها األنسب هلا، ولو 

أدرت كالم العرب كله لكي تضع لفظة مكاهنا ألعياك ذلك.

*  *  *

الفريدة الثالثة والرابعة: )دلوك - فتهجد(، ووردتا يف قوله تعاىل: )ڤ ڦ 

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ( ]اإلرساء:79-78[.

ا باملصطفى × ألهنا من فرائد الظواهر  والفريدة األوىل ال تتصـل اتصاالاً مبارشاً

وإنم  تعاىل،  اهلل  شاء  إن  الكتاب  هذا  من  الثاين  اجلزء  يف  هلا  سنعرض  التي  الكونية 

عرضنا هلا هنا؛ ألن اخلطـاب يف اآلية موجه لرسولنا الكريم عليه أفضل الصلوات 

والتسليم؛ وألهنـا مرتبطة بالفريدة التي معها أشد ارتباط.

وقد اختلف اللغويون يف املراد من الفريدة )ُدُلوِك(:

ا من باب قعد زالت  ففي املصباح املنري يقول: »دلكت الشمس والنجوم دلوكاً

مفردات الراغب 356 .  )1(



- 253 -

ا«)1(. عن االستواء، ويستعمل يف الغروب أيضاً

إىل  االستواء  عـن  ميـلها  وهو  الزوال  »الدلوك  احللبـي:  السمني  ويقول 
الغروب«)2(.

يقول  فيها  اآلراء  مجـيع  وأوردوا  الفريدة،  هذه  معنى  يف  املفرسون  توسع  وقد 

زوال  أنه  أحدمها:  قولني:  عىل  الدلوك  يف  العلمء  »اختلف  خان:  صديق  الشيخ 

أنه  الثاين:  والقول  جرير،  ابن  واختاره  وابنه...  عمر  قاله  السمء  كبد  عن  الشمس 

غروب الشمس قاله عيل وابن مسعود.... واحلـاصل أن اللفظ جيمعهم؛ ألن أصل 

أقوى  الزوال  عىل  واحلمـل  غربت،  وإذا  زالت  إذا  متيـل  والشمس  امليل  الدلـوك 

القولني لكثرة القائلني به«)3(.

ويقول األلويس مؤيدا الرأي األول: »وقد يستأنس يف ترجيح القول األول مع 

ما سبق بأن أول صالة صالها النبـي × هنار ليلة اإلرساء الظهر«)4(.

يقول:  الظهـر والعرص واملغـرب  )ُدُلوِك( تعـم  ابن عاشور أن كلمة  ويرى 

السمء  قوس  وسط  عن  الشمس  زوال  بمعنى  فورد  الشمس،  أحوال  من  »الدلوك 

يف طريق مسريها اليومي، وورد بمعنـى ميل الشمس عن مقدار ثالثة أرباع القوس 

وهو وقت العرص، وورد بمعنى غروهبا، فصار لفظ الدلوك مشرتكا يف املعاين الثالثة.

املصباح املنري 76، وخمتار الصحاح 87 .   )1(
عمدة احلفاظ 15/2 ـ 16، ومفردات الراغب 173 .   )2(

فتح البيان 390/5 .   )3(
تفسري األلويس 97/10، وتفسري الشعراوي 8697/14 .   )4(
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مجعت  وقد  الظلمة.  أي  العتمة  ويسمى  العشاء  وقت  وذلك  الظلمة  والغسق 
اآلية أوقاتا أربعة فالدلـوك جيمع ثالثة أوقات باستعمل املشرتك يف معانيه والقرينة 

واضحة... فكلمة دلوك ال تعادهلا كلمة أخرى«)1(.

ا فيه ابن عطية فقال: »قال ابن  وقد سبق القرطبي ابن عاشور هبذا الرأي متابعاً
عطية الدلوك: هو امليل - يف اللغة - فأول الدلوك هو الزوال وآخره هو الغروب، ومن 
ا؛ ألهنا يف حالة ميل، فَذكَر اهلل تعاىل الصلوات  وقت الزوال إىل الغروب يسمى دلوكاً

التي تكون يف حالة الدلوك، وعنده فيدخل يف ذلك الظهر والعرص واملغرب«)2(.

وهذا ما أميل إليه ملا يف أدلته من قوة.

ا تعبريية مجة منها: وعليه فإن يف انتخاب هذه الفريـدة خصائص فنيـة، وأرساراً

الشمس  أقم الصالة عندما متيل  لو قال:  الفريدة أوجز وأخرص مما  - أن هذه 
للزوال عند من يرى أهنا الظهر، أو أقم الصالة عندما تدلك الشمس يف وسط السمء 
عىل رأى من يقول إهنا صالة العرص، أو أقم الصالة عندما متيل الشمس للغروب عىل 
رأي من يذهب أهنا صالة املغرب، أو أقم الصالة عند زوال الشمس وقت الظهـر 

والعصـر واملغرب، فعىل أي رأي من هذه اآلراء الفريدة أوجز وأخرص.

وإن كنت أذهب إىل ما ذهب إليه ابن عطية والقرطبـي وابن عاشور يف أن هـذه 
الفريدة من املشتـرك اللفظي، وهي تدل عىل األوقات الثالثة مجلة.

وهذا من استعمل املشرتك اللفظـي فـي مجيع معانـيه لقيام القرينة الدالة عليه، 

التحرير والتنوير182/15 .   )1(
تفسري القرطبي 304/10 .  )2(
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والظلمة،  العتمة  وهو  الغسق  بلفـظ  عليـها  مـدلول  العشاء  أن  يف  تتمثل  والتي 
والفجـر مشار إليه بقوله: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ(.

فبقي أن الفريدة تدل عىل هذه األوقات الثالثة، وهذا من أرسار اختيارها هنا، 
وال يمكن لغريها أن حيل حملها كم ترى بجالء، واهلل أعلم.

- تدل هذه الفريدة -واهلل أعلم- عىل تفـرد أمة حممد × بإقامة الصلوات عند 
دلوك الشمس مذ فرضت حتى يوم القيامة ال يشرتك معهم يف ذلك الوقت أمة من 
األمم الغابرة والباقية، فالصالة يف هذه األوقات تفرد هبا املسلمون عن سائر اخللق 
أمجعني، أقول هذا؛ ألن القرآن الذي بني أيدينا مل يتحدث عن أوقات صلوات األمم 
األخرى وحتدث يف هذه اآلية عن أوقات صلوات املسلمني؛ حيث ذكر صالة الظهـر 
والعرص واملغـرب عىل أرجح اآلراء فـي قوله: )ڦ ڦ(، وصالة العشاء يف 

قوله: )ڄ ڄ(، وصالة الفجر يف قوله: )ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 
چ( وقد اختصت صالة الظهر والعرص واملغرب بلفظة فريدة وحيدة.

فيفهم مـن ذلك -واهلل أعلم- أن هـذه الصلوات يف تلـك األوقات الثالثة قد 
تفرد هبا املسلمون عن سائـر األمم األخرى التي ُفرضت عليها صلواٌت، واهلل أعلم.

)ڇ ڇ(،  تعالـى:  احللبي: »قولـه  السمني  يقول  الثانية  الفريدة  وعن 
أي: اترك اهلجود وهو النوم، فتفعل فيه للسلب نحو: حتنث وتأثم أي جانب احلنث 
واإلثم، فحقيقة التهجد السهر، وإلقاء النوم ولكن املراد باآلية أخص من ذلك وهو 
التنفل بالصالة، وقوله: )ڇ( أي: القرآن يف الصالة، ومن ثم غلب التهجد عىل 
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، وهو املراد بقوله تعاىل: )ٻ ٻ پ پ( ]املزمل:2[«)1(. التنفل بالصالة ليالاً

من  وهو  سهر  وهتجد  وهجد   ، ليالاً نام  »هتجد:  يقول:  الصحاح  خمتار  ويف 
األضداد ومنه قيل لصالة الليل التهجد«)2(.

وقد عرض املفرسون ملعنـى الفـريدة فلم خيرجوا عم سبق يقول الشيخ صديق 
خان: »التهجد مأخوذ من اهلجود، وقال أبو عبيدة وابن األعرايب: هو من األضداد؛ 
ألنه يقال: هجد الرجل إذا نام وهجد: إذا سهر، وقال األزهري: اهلجود يف األصل: 
هو النوم بالليل، ولكن التفعل فيه ألجل التجنب، ومنه تأثم وحترج أي: جتنب اإلثم 

واحلرج، فاملتهجد من جتنب اهلجود فنام بالليل«)3(.

هذا وقد آثر النظم الكريم التعبيـر بتلك الفريدة ألرسار عديدة منها:

- التأكيد عىل أن نبينا الكريم كان ال يلبث أن ينام حتى يستيقظ لصالة الليل؛ 
ألن التهجد - كم يذهب املفرسون - ال يسمى هتجـدا إال إذا سبقه نوم فلو مل ينم 

اإلنسان وصىل ال يقال هتجد، وأي لفظة أخرى ال يفاد منها هذا املعنى.

ا ال ينهض به إال أولو العـزم؛ »ألنه يف الوقت  ا شاقًّ ومن ثم كان التهجد أمـراً
يقوم  العبادة  عن  رؤوسهم  وتتثاقل  الراحة،  إىل  وخيلدون  الناس،  فيه  ينـام  الذي 
ا فتتنـزل عليه منه الرمحات والفيوضات،  الرسول × بني يدي ربه مناجـياًا مترضعاً
الرمحات،  هذه  من  نصيب  فله   × به  واقتدى  الوقت،  هذا  يف  الناس  من  قام  فمن 

عمدة احلفاظ 278/4، ومفردات الراغب 534 .   )1(
خمتار الصحاح 288، واملصباح املنري 242 .   )2(

فتح البيان 393/5، ومفاتيح الغيب 165/19، وتفسري القرطبي 307/10 .   )3(
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وحظ من تلك الفيوضات، ومن تثاقلت رأسه عن القيام فال حظ له«)1(.

ومن ثم جاءت الفريدة عىل صيغة التفعل لإلشارة إىل أنه × كان يلقي النوم 
عن نفسه إلقاء ويتجنبه جتنباًا، وأنه كان شديد احلرص عىل قيام الليل والتمسك به مما 

ال يضارعه يف ذلك أحد ألبتة، واهلل أعلم.

 × اهلل  لرسول  خصوصية  كانت  التهجد  صالة  أن  إىل  الفريدة  تلك  تلمح   -
اختصه اهلل  هبا زيادة عىل ما فرضه سبحانه عليه وعىل أمته من الصلوات اخلمس، 
؛ »ألن يف قيام الليل قوة إيمنية وطاقة روحية، وملا كانت مهمة  وهي واجبة يف حقه 
الرسول فوق مهمة اخللق كان حظه من قيام الليل أزيد من حظهم، فأعباء الرسول 
× كثرية، والعبء الثقيل حيتاج االتصال باحلق األحد القيـوم حتى يستعني بلقاء 
ربه عىل قضاء مصاحله... وقوله تعاىل: )ڇ ڍ( النافلة هي الزيادة عم فرض عىل 

اجلميع )ڍ( أي: خاصة بك دون غريك«)2(.

الكريم  نبينا  اختصاص  إىل  إشارة  إما  أعلم-  -واهلل  ا  أيضاً الفريدة  تلك  يف   -
بإقامة صالة التهجد من بني األنبياء مجيعا فلم يصلها أحد منهم ألبتة؛ بدليل أنه مل يرد 
يف الذكـر احلكيم -رصاحة- أن اهلل  أمر نبيا آخر من األنبياء بقيام الليل كم أمر به 
املصطفى × يف أكثر من آية يف قوله تعاىل: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ( ]املزمل1: 

2[، وقوله تعاىل: )ژ ژ ڑ ڑ ک( ] ق:40[، وقوله تعاىل: )چ 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ( ]اإلرساء:79[، وإما أهنم كانوا يصلوهنا، ولكنها مل تكن 

تفسري الشعراوي 8701/14 بترصف يسري.  )1(
السابق 8702/14 .   )2(
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اهلل عليهم أمجعني، ويف  العظيـم صلوات  مفروضة عليهم كم فرضت عىل رسولنا 
كلتا احلالتني فتلك ميزة متيز هبا رسولنا العظيم، واهلل أعلم.

*  *  *

)ڌ ڌ ڎ ڎ  تعاىل:  قوله  ووردت يف  )ژ ڑ(،  اخلامسة:  الفريدة 
ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( ]العنكبوت:48[.

ومعنى اآلية: »أي وما كنت يا حممد تعرف القراءة وال الكتابة قبل نزول القرآن 
ألنك أمي، قال ابن عباس: كان رسول اهلل × أميا ال يقرأ شيئاًا وال يكتب... واآلية 
املعجز  الكتاب  هبذا  وجاءهم  أمي،  النبي  ألن  اهلل  عند  من  القرآن  أن  عىل  احتجاج 
صدقه  عىل  برهان  أكرب  وذلك  الغيبية،  واألمور  السابقة،  األمم  ألخبار  املتضمن 

.)1(»×

وقد عرض السمني احللبي للفريدة فقال: »قوله تعاىل: )ژ ڑ ڑ( 
أي: ال تكتبه، واخلـط الكتب؛ ألنه ذو خطوط. واخلط املد، واخلط كل ماله طول، 
وكل أرض طويلة فهي خط نحو: خط اليم، وإليه تنسب الرماح فيقال رماح خطية 

ورمح خطي«)2(.

ومن املفرسين يقـول الشيـخ صديق خان: ») ژ ڑ ڑ( أي: وال 
تكتبه؛ ألنك ال تقدر عىل الكتابة، وخص اليمني ألن الكتابة غالباًا تكون باليمني أي: 

تفسري الصابوين 1049/2 .  )1(
الصحاح  املنيـر 66، وخمتار  الراغب 151، واملصباح  احلفاظ 591/1، ومفردات  عمدة   )2(

76، واملعجم الوسيط252/1 ـ 253 . 
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وال كنت كاتباًا«)1(.

صيغ  عىل  القرآن  يف  مذكورة  وهي  تركها  فلم  الكتابة  بمعنى  اخلط  كان  وإذا 

متعددة وآثر تلك الفريدة؟

ا منها: أرى واهلل أعلم أن وراء هذا االختيار أرساراً

- أن تلك الفريدة دون غريها تنفي عنه × معرفة الكتابة بأبلغ طريق وأخرصه؛ 

ألن نفي اخلط يستلزم نفي الكتابة بكل صورة من الصور، ونفي الكتابة ال يستلزم 

بعضها  وتضع  احلروف،  ختط  كيف  معرفة  الكتابة  رضوريات  من  ألن  اخلط؛  نفي 

بجوار بعض.

ا داللة عىل أنه  كان ال يميز بني اخلط العريب وغري العريب، فمجرد  وفيها أيضاً

اخلط أي خط مل يك يعرفه، وهذا أدعى لنفي الكتابة عنه باألوىل.

× بالكتابة وفيها إعجاز  فإيثار هذه الفريدة ألهنا أقوى وأدق يف نفي معرفته 

بارع، ودقة فائقة كم ترى.

تاريخ  يف  األمر  هبذا   × املصطفى  تفرد  إىل  أعلم-  -واهلل  الفريدة  تشري  قد   -
أول  أن  األزيل  علمه  يف  علم  اهلل   ألن  ونبوته؛  صدقه  دالئل  من  وهذا  األنبياء، 
شبهة يأخذها عليه الكفار، ويتعلقون هبا أنه تلقى ما يقوله مما قرأه، وتعلمه من األمم 
األخرى التي هلا كتب سموية، وقد قالوا هذا بالرغم من كونه أميا مل يقرأ ومل يكتب، 

وذلك يف قوله تعاىل: )چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

فتح البيان 218/7، والقرطبي 353/13، وتفسري األلويس 187/14 .   )1(
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ڍ( ]الفرقان:5[ فبَم يدعون ويتبجحون إذا كان قارئا كاتبا بالفعل؟ »وحتى 
القرآن  فهذا  يرتابوا؛  أن  هلم  جاز  ما  كاتبـاًا  ا  قارئاً كان   × اهلل  رسول  أن  فرض  عىل 
ومعرفة  البرش،  طاقة  من  جدا  أكرب  فهو  البرش،  صنع  من  ليس  أنه  عىل  بذاته  يشهد 
البرش وآفاق البرش، واحلق الذي فيه ذو طبيعة مطلقة كاحلـق الذي يف هذا الكون، 
وكل وقفة أمام نصوصه توحي للقلب بأن وراءه قـوة، وبأن يف عباراته سلطاناًا ال 

يصدران عن برش«)1(.

وبالرغم من هذه احلقيقة اجللية يف صدق القرآن وصحة نبوته × مل يرتك اهلل  
أية ذريعة أو شبهة واهية تشكك يف صدقه × )ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

گ گ گ( ]األنفال:42[.
*  *  *

الفريدة السادسة والسابعة: )ڃ ڃ(، ووردتا يف قوله تعاىل: )ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ( ]النجم:9[.

ڃ  »)ڃ  فقـال:  الفريدتيـن  هاتني  معنـى  احللبي  السميـن  ذكـر  وقد 
ڃ( أي: قدر قوسني... والقوسان معروفان وهو ما يرمى عنهم... والقوس: 

الذراع بلغة أزد شنؤة، قال جماهد قاب قوسني، أي: قدر ذراعني«)2(.

 ، ا وتفصيالاً ا، ولكنه كان أكثر رشحاً ومل خيتلف كالم املفرسين عن اللغويني كثرياً

يف ظالل القرآن 2746/5 .   )1(
 ،198 املنري  واملصباح  ـ430،   429 الراغب  ومفردات   ،406 ـ   405/3 احلفاظ  عمدة   )2(

وخمتار الصحاح 231 ـ 232 . 
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يقول الشيخ صديق خان: »)ڃ( مقدار ما بني جربيل وحممد ×، أو ما بني حممد 
والقـاد  والقيـب  والقـاب  عربيني،  )ڃ(  قدر  أي:  )ڃ(،  تعاىل  وربه   ×

والقيد والقيس: املقدار، ذكر معناه يف الصحاح.

بالقـوس والرمح والسوط والذراع والباع  التقدير  قال الزخمرشي: وقد جـاء 

واخلطوة والشرب واإلصبع. والقاب ما بني املقبض والسية، ولكل قوس قابان، قال 

بعضهم: أراد قايب قوس فقلبه.

السري  عليه  يشتد  حيث  العربية  القوس  صدر  القاب  املسيب:  بن  سعيد  وقال 

حممد  من  قُرب  جربيل  أن  فأخرب  واحد،  قاب  قوس  ولكل  صاحبه،  يتنكبه  الذي 

كقرب قاب قوسني.

ولكنه  األشياء  بمقادير  عامل  واهلل سبحانه  أنتم  تقدرون  فيم  أي:  الزجاج:  قال 

ملا أرسي  قال  أيب سعيد  بيننا... وعن  فيم  املخاطبة  عادة  به  ما جرت  علـى  خياطبنا 

بالنبي × اقرتب من ربه فكان قاب قوسني أو أدنى أمل تر إىل القوس ما أقرهبا من 

الوتر«)1(.

هذا وقد آثر الذكر احلكيم التعبري هباتني الفريدتني ملا فيهم من أرسار مجة منها:

ا يف إفادة شدة القرب،  - أن هاتني الفريدتني -دون غريمها- تعدان مثالاً واضحاً
خياطب  القرآن  ألن  تناسب؛  أشد  نزوله  إبان  بالقرآن  املخاطبني  مع  يتناسبان  ومها 
العرب بم جرت به عادهتم يف املخاطبة أو علـى ما انطبعت عليه سالئقهم اللغوية، 

فتح البيان 161/9ـ 162، وتفسري األلويس 124/17، والتحرير والتنوير 96/27   )1(
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فهو تقريب هلم ليدركوا مقدار اقرتاب الرسول  من جربيل يف السموات العال، 
× عىل صورته امللكيـة التي ُخلق عليها مرتني: األوىل: عند بدء الوحي،  وقد رآه 
× عن  به املصطفى  تفرد  أمر  املفرسون، وهذا  يقول  املعراج كم  والثانية: يف رحلة 

بقيـة األنبياء.

علـى  ربه  من   × اقرتابه  مقدار  عىل  املخاطبون  ليقف  متثيل  الفريدتني  أن  أو 
حسب اختالف آراء العلمء يف ذلك، فجاءت الفريدتان يف موقعهم ال يغني غريمها 

غناءمها، واهلل أعلم.

- تدل هاتان الفريدتان املتالزمتان عىل تكريم اهلل  لنبيه حممد × تكريم ال 
ا ×  نظري له لدى األنبيـاء السابقني، فإذا كان موسى  كلمه ربه تكليماً فإن حممداً

صعد إىل امللكوت األعىل، ورأى من آيات ربه الكربى ما رأى.

الفريدتان عىل  ُكْثٌر، فدلت  أنبياء اهلل  ورسِله وهم  ينله أحد من  كل هذه مل 
اختصاصه × عن مجيع األنبياء بأمر عظيم رفيع فريد غاية التفرد يف تصوره.

وعيسى  ]مريم:57[،  ڌ(  ڍ  )ڍ  ربـه:  فيـه  قال  الذي  فإدريس  
القرآن، وال يف  ]النساء:158[ مل يرد يف  )ڳ ڳ ڳ ڳ(   الذي قال فيه ربـه: 

األحاديث الصحيحة ما يثبت أهنم اتصال باملأل األعىل كم اتصل به رسولنا الكريم.

ويف أحاديث املعراج الصحيحة أن نبينا × كان يمر بأحـد األنبياء يف كل سمء 
× فحسب هو الذي جتاوز املأل األعىل، وبلغ  يتجاوزها، وهذا يعني أن املصطفى 
سدرة املنتهى، وهناك رأى من آيات ربه الكربى ما يعجز القلم عن خطه ووصفه، 

فهل هناك تكريم أعظم وأرفع من هذا التكريم؟!
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وكل هذا إيذان بارتفاع قدره وعلو شأوه وسمو مكانته ليس عىل اإلنس قاطبة 
بل عىل مجيع املالئكة أمجعني بدليل وصوله  إىل امللكوت األعىل، وعدم صعود 

جربيل  معه إىل املأل األعىل.

- تشري الفريدتان إىل تفرد موضعهم يف القرآن فمعجزة املعراج إىل السموات 
العال مل تذكر يف أية سورة أخرى عدا هذه السورة املباركة

- كم تشري الفـريدتان إىل تفرد تلك املعجزة يف تاريخ البرشية، فهي مل حتدث 
ا جلناب املصطفى ×. ا إجالالاً وإعظاماً ، ولن حتدث بعداً قبالاً

وهذا يؤكد ما ذكرناه يف أكثر من موضع أن من ضمن أرسار الفرائد بالدرجة 
األوىل أهنا توحي بتفرد املوقف أو احلالة التي وردت فيها يف تاريخ األنبياء والبرشية 
مجعاء، وهذا من أوضح األمثلة عىل ذلك عدا ما يف منطوق كل الفرائد من أرسار مجة 
نحاول استنباط ما فيها من دالالت بتوفيق اهلل  عىل حسب املنهج الذي انتهجناه.

*  *  *

گ(  گ  ک  )ک  تعالـى:  قوله  فـي  وجاءت  )گ(،  الثامنة:  الفريدة 
]احلاقة:46[.

ومعنى الوتني كم يقول السمني: »عرق مستبطن يف القفا إذا انقطع مات صاحبه 
ال حمالة، ويقال: إنه عرق متصل بالكبد لكنه يسقيها ال يعيش من انقطع منه، وقيل: 
ُوتن الرجـل فهو موتون، أي:  انقطع مل يكـن معه حياة، وقـد  إذا  القلب  هو مناط 

قطـع وتينه«)1(.

عمدة احلفاظ325/4، ومفردات الراغب 548، وخمتار الصحاح 295 .  )1(
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ومن املفرسين يقول الشيـخ صديق خان: »)ک ک گ گ( هو ِعْرٌق جيري 
الواحدي:  قال  صاحبه،  مات  قطع  إذا  مناطه  وهو  بالقلب،  يتصل  حتى  الظهر  يف 
واملفرسون يقولون: إنه نياط القلب، وقال ابن عباس: عرق القلب، وعنه قال: نياط 
القلب، وعن جماهد: هو حبل القلب الذي يف الظهر وهو النخاع... قال ابن قتيبة: مل 

يرد أنا نقطعه بعينه بل املراد منه أنه لو كذب علينا ألمتناه فكان كمن قطع وتينه«)1(.

ا  ا؛ ألن املحصلة واحدة فأيًّ وهذا االختالف يف حتديد مكان الوتني ال هيمنا كثيـراً
كان املعنى فهو عرق إذا انقطع مات صاحبه من توه.

إذن فاصطفاء التعبري هبذه الفريدة دون قولـه مثال لقطعنا منه عرق املوت فيه 
إشارات مهمة منها:

- أن الفريـدة أخرص من ذلك كم هو واضح بجالء، وهذا اإلجياز من دالئل 
حسنها وفصاحتـها وقوهتا، ومن ثم فقـد حلت يف حملها األمثل وموضعها األمكن.

- وهنا لطيفة أخرى وهي أنه كان من املمكن أن يقال: )ولو تقول علينا بعض 
ا لإلهالك  األقاويل لقضينا عليه(، ولكنه آثر التعبري بتلك الفريدة؛ ألن فيها »تصويراً
بأفظع ما يفعله امللوك بمن يغضبون عليه وهو أن يأخذه بيمينه، ويكفحه بالسيف، 

ويرضب عنقه«)2(.

ا إحياءات وإشارات مجة منها: أن القرآن الكريم هو كالم رب  - كم أن فيها أيضاً
العاملني سبحانه؛ ألن تـلك الفريدة بعينها تربز طالقة القدرة اإلهلية، وجالل املشيئة 

فتح البيان 57/10 29، والتحرير والتنوير 146/29 .  )1(
تفسري األلويس 29/18 .   )2(
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الربانية التي ال يعجـزها يشء، فلو ُفرض وخالف سيد املرسلني كالم رب العاملني 
ا بقوة  فلـن يمـهله ربه بل سيعاجله بالعقوبة، وسيقطع منه الوتني كناية عن أخذه فوراً

وشدة دون رفق وهوادة.

فيه من  ادعاه املرشكون  ما  ٌ عىل كذب  بنيِّ فهـذا دليل  ُذكر  ما  ومادام مل حيدث 
ا يف كل ما يبلغه عن  كونه يتقول عىل اهلل األقاويل، ودليل أبني عىل أنه  كان صادقاً

ربه سبحانه.

ا كمـا يقول الشيخ سيد قطب: »حركة عنيفة هائلة مروعة حية  ويف الفريدة أيضاً
يف الوقت ذاته، ووراءها اإلحياء بقدرة اهلل العظيمة وعجز املخلوق البرشي أمامهـا، 
وضعف البرش أمجـعني، كم أن وراءها اإليمء إىل جدية هذا األمر التي ال حتتمل تساحما 
وال جماملة ألحد كائنا من كان، ولو كان هو حممد الكريم األثري احلبيب ووراءها بعد 

هذا كله إيقاع الرهبة واهلول واخلشوع«)1(.

ا أهنا من مبتكرات القرآن يف أساليبه وخماطباته  - ومن مجاليات تلك الفريدة أيضاً
يقول ابن عاشور: »ومل أقف عىل أن العرب كانوا يكنون عن اإلهالك بقطع الوتني 

فهذا من مبتكرات القرآن«)2(.

*  *  *

الفريدة التاسعة: )ٻ(، ووردت يف قوله تعالـى: )ٱ ٻ( ]املزمل:1[.

وأمجعت كتب اللغة علـى أن )ٻ( هو: »املتـلفف وأصله املتزمل... قال 

يف ظالل القرآن 3689/6 .   )1(
التحرير والتنوير 146/29 .   )2(
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امرؤ القيس:

ِل ا يِف َعَراننِِي َوْبِلِه   * *   َكبرُِي ُأَناٍس يِف بَِجاٍد ُمَزمَّ َكَأنَّ َثبرِياً

ثياهبم  »زملوهم يف  ُأُحٍد  قتىل  والقربة زمال، وقال يف  الراوية  للفافة  قيل  ومنه 

ودمائهم«، أي: لفوهم«)1(.

وكذلك أمجعت كتب التفسري عىل هذا املعنى يقـول األلويس: »)ٱ ٻ( 

أي: املتزمل مـن تزمـل بثيابه إذا تلفـف هبا فأدغم التاء يف الزاي«)2(.

ومادام األمر كذلك فلم عرب هبذه الفريدة دون غريها؟

البد أن تكون يف الفريدة دالالت و إحياءات ال توجد فيم يدانيها منها:

زملوين  عنها  اهلل  × خلدجية ريض  النبي  قول  مع  تتجانس  الفريدة  أن هذه   -

ملا كان  املتلفف  أهيا  يا  قال  النبوي، ولو  للطلب  النداء اإلهلي مطابقا  زملوين، فجاء 

هي  التي  مفرداته  اختيار  يف  يتأنق  والقرآن  والطالوة،  الفخامة  وتلك  احلالوة  هبذه 

أوفق بتصوير املعنى وتأديته أتم أداء وأحسنه وأفخمه كم هنا.

نزولـها  سبب  مع  كـذلك  وانسجامها  مقامها،  مع  الفريدة  تلك  تناغي   -
ا »فقد روي يف الصحيح أن رسـول اهلل × ملا جاءه جربيل وهو يف  ا واضحاً انسجاماً
غار حراء - يف ابتداء الوحي - رجع إىل خدجيـة يرجف فؤاده فقـال زملوين، زملوين 

الصحاح  وخمتار   ،97 املنري  واملصباح   ،219 الراغب  ومفردات   ،168/2 احلفاظ  عمدة   )1(
. 116

تفسري األلويس 119/18، وفتح البيان 17/10 .   )2(
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لقد خشيت عىل نفيس وأخربها بم جرى فنزلت )ٱ ٻ(«)1(.

أن  النداء  له  وتكريم؛ ألن »األصل يف  تعظيـم  الفريدة  بتلك  النداء  - يف 
يكون باسم املنادى العلم إذا كان معروفا عنـد املتكلم، فال يعدل من االسم العلم إىل 

غريه من وصف أو إضافة إال لغرض يقصده البلغاء من تعظيم وتكريم نحو: )ٱ 
)چ  ٻ(، أو تلطف وتقرب نحو: )يا بني ويا أبت(، أو قصد هتكم نحو: 
بوصف  املنادى  نودي  فإذا  ]احلجر:6[،  ڍ(  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
هيئته من لبسة أو جلسة أو ضجعة كان املقصود يف الغالب التلطف به والتحبب إليه 

وهليئته.

ا يف املسجد بجنبه:  ومنه قول النبي × لعيل بن أيب طالب وقد وجده مضطجعاً
»قم أبا تراب«، وقوله حلذيفـة يوم اخلندق: »قم يا نومان«، وقوله لعبد الرمحن بن 

صخر الدويس وقد رآه حامالاً هرة صغرية يف كمه: »يا أبا هريرة«فنداء النبي بـ )ٱ 
ٻ( نداء تلطف وارتفاق، ومثله قوله تعاىل: )ھ ھ(«)2(.

والسكون  الراحـة  بعدم  وتنبيه   × للمصطفى  إشارة  الفريدة  تلك  يف   -
وعظيمة  جليلة  مهام  عىل  مقبل  ألنه  األمور؛  لعظائم  اللحظة  هذه  مذ  واالستعداد 
سيتغري فيها وجه التاريخ واإلنسانية هبذا الدين اخلاتم عىل يد سيد املرسلني املتلفلف 

بثيابه.

النداء، فلـم يرد مثله  × هبذا  النبي  الفريدة داللة عىل تفرد  التعبري هبذه  - يف 

تفسري الصابوين 3/ 1630 .  )1(

التحرير والتنوير 255/29 .  )2(
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يف القرآن لنبي آخر بل قد اقترص الذكر احلكيم عىل نداء األنبياء بأسمئهم جمـردة )يا 
نوح - يا هود - يا صالح - يا إبراهيم - يا لوط - يا إسمعيل( ومل يناَد × باسمه 

مطلقا بل نودي بوصف من أوصافـه )ٱ ٻ(، )گ گ(، )ٱ 
ا به فاختص  ، وحتبُّباًا إليه وتلطفـاًا وارتفاقاً ٻ(، )ھ ھ( تكريـماً لـه وتعظيماً
ا،  األنبياء مجيعاً بني  واإلكرام واإلعظام من  املحبـة  تنم عن  التي  النداءات  × هبذه 

عليـهم أفضل الصلوات والتسليم.

*  *  *

الفريدة العارشة: )ھ(، وجاءت يف قوله تعاىل: )ھ ھ( ]املدثر:1[.

واملدثر -كم يقول الراغب-: »أصله املتدثر فأدغم، وهو املتدرع دثاره، يقال: 
دثرته فتدثر، والدثار: ما يتدثر به«)1(.

لبس  تدثر  أيب من  املتدثر وهو عىل األصل يف حرف  ويقول األلويس: »أصله 
بالبرشة  التصاله  ا  شعاراً ويسمى  البدن،  ييل  الذي  القميص  فوق  ما  وهو  الدثار، 
: »األنصار شعار والناس دثار«، والرتكيب كم قيل: دائر مع  والشعر، ومنـه قوله 

معنـى السرت عىل سبيل الشمول«)2(.

هذا، والتعبري بتلك الفريدة عقب التعبري باملزمل فيم مضـى يؤكد عىل اختالف 
وإنعام  والتفكر  التأمل  تستدعى  ملحوظة  فروقا  بينهم  وأن  املعنى،  يف  الفريدتيـن 

النظر.

مفردات الراغب 167، واملصباح املنري72، وخمتار الصحاح83 .   )1(
تفسري األلويس 146/18 .   )2(
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يدل عىل ذلك أن سورة املدثر التي بدأت بتلك الفـريدة اختلف سبب نزوهلا 
فجاءه  حراء  غار  يف  يتعبد   × كان  املفرسون  »قال  املزمل:  سورة  نزول  سبب  عن 
جربيل باآليات الكريمة )چ چ چ ڇ ڇ...( اآليات، وهي أول ما نزل عليه 

من القرآن فرجع يرجف فؤاده فقال خلدجية زملوين زملوين فنزلت )ٱ ٻ ٻ 
صوتا  سمع  يميش  هو  فبينم   × فحزن  الوحي  فتـر  ثم  اآليات،  ٻ ٻ پ پ...( 
بيـن السمء  ا عىل كريس  الذي جاءه بحراء جالساً امللك  من السمء فرفع رأسه، فإذا 
× من رؤيته الرعب والفزع فجاء إىل أهله فقال دثروين دثروين  واألرض، فعـراه 

فأنزل اهلل )ھ ھ ے ے ۓ( ]املدثر2-1[«)1(.

فبان من سبب النزول أن الفـريدة )ھ( ُعرب هبا بعدما رأى الرسول  
جربيل عىل هيئته الطبعية عىل كريس بني السمء واألرض، وكانت هذه أول مرة يراه 
فيها علـى تلك الصورة فكان خوفه أعظم، ورعبه أشد بخالف ما كان عليه احلال 
يف غار حراء فإنه  مل يره بتلك اهليئة فكان خوفه أقل فناسبه أن يعرب معه بلفظة 
أخف حدة وهي املزمل، وملا كان رعبه أقوى وخوفه أشد عرب معه بلفظة أقوى يف 
سياقها  مع  فريدة  كل  جتانست  فقد  وبذلك  املدثر،  وهي  أصواهتا  وإيقاع  حروفها، 

وسبب نزوهلا، واهلل أعلم.

وهذا من دالئل إعجاز الذكر احلكيم الساطعة التي ال يقدر برش عىل مراعاهتا، 
وتنزيلها يف منازهلا الالئقة هبا، وصدق رب العاملني حني قال: )ڱ ں ں ڻ( 

]فصلت:42[.

تفسري الصابوين 1638/3، وابن كثري 441/4، والدر املنثور للسيوطي 324/8 .  )1(
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- ويف الفريدة إيمءات كثرية ذكرناها يف مثيلتها )ٻ( وندعو القارئ الكريم 
أن حياول استنباط أرسار أخرى جييلِّ هبا سمعه وبرصه ويسعد هبا قلبه وعقله فالتأمل 

يف القرآن، واستشفاف أرساره غاية عظمى جيب أن تكون نصب عني كل مؤمن.

*  *  *

الفريدة احلـادية عرشة: )ېئ ىئ(، وجاءت يف قوله تعاىل: )ېئ ىئ ىئ ىئ 
ی ی( ]القيامة:16[.

الذكر  انتقل  السابقة  اآليات  يف  وشدهتا  القيامة  أهوال  عن  احلديث  بعد   
عن  الوحي  تلقي  طريقة   × الرسول  تعليم  عن  احلديث  إىل  اآلية  تلك  يف  احلكيم 
جربيل، ومعنى اآلية: ال حترك بالقـرآن لسانك عند إلقاء الوحي عليك؛ ألجل أن 

تتعجل بحفظه خمافة أن يتفلت منك.

وقد ذكر الراغـب معنى تلك الفريدة فقال: »احلـركة ضد السكون، وال تكـون 
إال للجسم، وهو انتقـال اجلسم من مكان إلـى مكان«)1(.

حترك  ال  أي:  ی(؛  ی  ىئ  ىئ  ىئ  »)ېئ  خان:  صديق  الشيخ  ويقول 
يتفلـت منك، ومثـل  لتأخذه عىل عجل خمافة أن  الوحي  إلقاء  بالقرآن لسانك عند 

هذا قوله: )پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ( ]طـه: 114[«)2(.

يتضح مما سبق أن النهي عن حتريك اللسان معناه: السكون عند تلقي الوحي.

فلمذا عدل املوىل  عن ذلك إىل تلك الفريدة؟

مفردات الراغب 113، وخمتار الصحاح 56، واملصباح املنري 51 .   )1(
فتح البيان 154/10، وتفسري األلويس 198/18 .   )2(
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أرى -واهلل أعلم- أن هذا يعود ألمور عديدة منها:

تنص  ألهنا  املراد؛  املعنى  عن  ا  تعبرياً وأدق  صيغة،  أقوى  الفريدة  تلك  أن   -
احلـال  عىل  واقـع  اللسان  حتريك  عن  النهي  أن  حيث  من  رصاحة؛  املطلوب  عىل 
، وال ختش شيئاًا مما يساورك؛  واالستقبال، أي: ال حترك به لسانـك من اآلن ومستقبالاً

ألن اهلل  تكفل بحفظه، وأعفاك من مؤنة التعب يف حتصيله.

× هني عىل سبيل الرمحـة والشفقة ملا كان يالقيه من  وهذا النهي للمصطفى 
شدة يف بادئ األمر قبل ورود النهي عن ذلك.

أفضل  عليه  الكريم  لنبينا  خصوصية  إىل  إشارة  الفـريدة  بتلك  التعبري  يف   -
وتبليغه  ربه  تلقي كالم  كيفية  األنبياء يف  تفرد هبا عن غريه من  والتسليم  الصلوات 
ألمته، فالقرآن كان ينزل عىل الرسول × وفق احلوادث والوقائع املختلفة ألفينة بعد 
ألفينة، وبلغ من شدة حبه × له، وحرصه عىل ما يتنزل عليه من القرآن، وخوفه أن 
يتفلت منه يشء أنه × كان حيرك لسانه، ويردد ما يقوله جربيل أثناء نزوله ليستوثق 
من حفظه، فنهاه اهلل  عن ذلك، وطمأنه بأنه جيب عليه االستمع فحسب، واملوىل 

- سبحانه - كفيل بنقشه فـي صدره كم ورد فيم مىض من سبب النزول.

القرآن  تلقي  كيفـية  يف  الكريم  لرسولنا  خصيصة   - أعلم  واهلل   - كله  وهذا 
وعيسى(  وداود  وموسى  )إبراهيم  تلقـي  كيفية  عن  هبا  تفرد  جربيل  عن  الكريم 
عليهـم السالم لكتبهم السموية )الصحف والتوراة والزبور واإلنجيل(؛ إذ مل يرد يف 

القرآن يشء عن كيفية تلقيهم لتلك الكتب السموية، واهلل أعلم.

× بالقرآن وحبه الشديد له وخوفه أن يتفلت من  - تومئ الفريدة إىل شغفه 
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صدره كلمة أو عبارة، وأنه كان يأخذ هذا األمر مأخذ اجلد ألن القرآن كان روحه 
أمته، فقرآهنا روحها، وحمـور حياهتا، ومركز  وحياته وكيـانه كله، وهكذا أضحت 

الدائرة عندها به تعلو وترتقـي، وبالبعد عنه تسفل وتنحدر.

- يف الفريدة إيمءة أخرى هي أن القـرآن الكريم معجزة وقع هبـا التحدي مذ 
نزل، وإىل يوم القيامة، بخالف الكتب السموية األخرى ما اندثر منها مثل: )صحف 
إبراهيم وزبور داود(، وما بقي حمرفا مثل: )توراة موسى وإنجيل عيسى(؛ إذ مل يقـع 
فـي تلك الكتب التحدي بحسب طبيعتها فكان هذا التحدي خصيصة للقرآن تفرد 

هبا.

ا عىل الفريدة وحتميلها أكثر مما حتتمل؛ ألن ما استنبطناه ينسجـم  وهذا ليس افتئاتاً
مـع كون الفرائد تومئ إىل أمـور فريدة، وخصائص عجيبة مستقلة ال يشرتك فيـها 

أحد مع من وردت الفريـدة يف حـقه، واهلل أعلم.

*  *  *

)ڭ ڭ ڭ ڭ  تعاىل:  )ۇ(، ووردت فـي قـوله  الثانية عرشة:  الفريدة 
ۇ( ]التكوير:24[، ومعنى اآلية: »وما حممد علـى الوحي ببخيل يقرص يف تبليغه 

وتعليمه، بل يبلغ رسالة ربه بكل أمانة وصدق«)1(.

وهي  الضنة،  من  »بخيل  بمعنى:  السميـن  يقول  كم  )َضننٍِي(  والفريدة 
مضنة  علق  وفالن  أخص،  فهو  النفيس،  باليشء  البخل  نة:  الضِّ وقيل:  البخل... 
بالفتح والكرس، واملعنى أنه عليه الصالة والسالم ليس ببخيل فيم يوحى إليه بل يبلغ 

تفسري الصابوين 1691/3 .   )1(



- 273 -

مجيع ما أنزل إليه امتثاالاً لقوله تعاىل: )چ چ ڇ ڇ( اآلية، وفـالن ِضنِّي مـن 
بني أصحايب أي: هو ممن أبخل به لعزته ونفاسته«)1(.

بمعنى  وفتحها  الضاد  بكرس  الضن  من  »بضنني  يقول:  األلويس  تفسيـر  ويف 

هو  ما  كل  ومنح  والتعليم،  التبليـغ  يف  يقرص  وال  بالوحي،  يبخل  ال  أي:  البخل، 

مستعد له من العلوم عىل خالف الكهنة فإهنم ال يطلعون عىل ما يزعمون معرفته إال 

بإعطاء حلوان«)2(.

وإذا كانت الفريدة -كم مر- بمعنى )بخيل( فلم مل يأت هبا ومادة البخل وردت 

يف القرآن عىل أكثر من صيغة؟

البد أن يكون وراء هذا اإليثار أرسار منها:

ا بتمم إنم الضن هو البخل باليشء النفيس كم  - أن الضن ليس هو البخل متاماً

مر عند السمني احللبي، واملضنون به - يف زعم الكفار وهو ما أوحي به إىل رسولنا 

الكريم من أمور الغيب -ال ريب- نفيس عزيز غاية يف النفاسة والعزة.

مما  لغريها  يمكن  وال  انسجام،  أشد  الكالم  مقام  مع  الفريدة  هذه  فانسجمت 
يقارهبا يف معنـاها أن يؤدي هذا املعنى بدقة متناهية كم أدته تلك الفريدة، واهلل أعلم.

عمدة احلفاظ 448/2 ـ 449، ومفردات الراغب 308، وخمتار الصحاح 161، واملصباح   )1(
املنري 138 . 

صديق  والشيخ  األلويس  أورد  وقد  البيان258/10،  وفتح   ،373/18 األلويس  تفسري   )2(
خان، وكثري من املفرسين قراءة أخرى وهي ) بظنني ( بالظاء أي بمتـهم، وعىل هذه القراءة 

فإن اللفظة ال تعد من الفرائد؛ ألن مادة الظن وردت كثيـرا يف القرآن. 
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- نفي الضن عن رسول اهلل × أبلغ يف املدح من نفـي البخل؛ ألن البخل هو 
عىل  العزيز  النفيس  باليشء  البخل  فهـو  الضن  أما  عام،  بوجه  أي يشء  اليشء  منع 
صاحبه فهو أخص من البخل، وإذا انتفى عن املصطفى × البخل باليشء النفيس 

العزيز فهو ملا دونه ال يبخل فكانت الفريدة أقوى وأبلغ يف املدح كم ترى.

ا مراعاة حلسن احلديث عن رسول اهلل × ففيها من  - ويف إيثار تلك الفريدة أيضاً

ا بمقامه  هذا األمر منتهاه؛ ألنه لو عرب بالبخل - عند من يرى ترادفهم - ملا كان الئقاً

× حتى ولو كان منفياًا عنه ملا له من إحياءات ال تتناسب مع رشفه وعلو قدره ×.

× - من بني األنبياء لطبيعة  النبي  املنفية إىل اختصاص  الفريدة  - تشري هذه 

بعد مغادرة  يفرت هنيهة  أنه كان ال هيدأ ساعة، وال  بأمر عظيم هو  رسالته اخلامتة - 

جربيل له حتى يبلغ ما وعاه وحفظه يف صدره فهو ضنني باملعنى اإلجيايب أي: يضن 

وهـذه  ألصحابـه،  فوره  من  يبلغه  بل  صدره  يف  به  حيتفظ  أن  النفيس  األمر  هبذا 

الصـورة من كيفية البالغ مل حيكها القرآن عن أي نبي آخر.

القيامة  الفريدة جيدها متصلة بم قبلها يف سورة  النظر يف تلك  هذا، ومن ينعم 

من  يسمعـه  ما  تفلت  من  ا  خوفاً لسانه  حتـريك  بعدم  ُأمر   فهناك  اتصال  أقوى 

جربيل؛ ألن اهلل  سينقشه يف صدره وحيفظه، وهنا تدل الفريدة عىل أن الذي وعاه 

وحفظه بلغه، ومل يضن به فالتأمت الفريدتان يف موقعهم أشد التئام، واهلل أعلم.

*  *  *

سورة  يف  ووردتا  األبرت(،   - )انحر  مها:  عرشة  والرابعة  عرشة،  الثالثة  الفريدة 
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الكوثر املكيـة يف قوله تعالـى: )ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک( 
]الكوثر3:2[.

ژ  »)ژ  فقال:  الفريدتني  هاتني  معنـى  احللبـي  السميـن  ذكـر  وقد 
ڑ( قيل: املراد انحر اهلدايا، والنحر: قطع اليشء املنحور، وأصله من نحرت 

أي: أصبت نحره، والنحر يف اإلبل غالباًا، والذبح يف البقر والغنم«)1(.

و»األبرت: الـذي ال عقـب له وال نسل، وأصله من البرت وهو القطع، ومنه هني 
عن املبتورة يف الضحايا وهي التي انقطع ذنبها، ويف احلديث: »كل أمر ذي بال مل يبدأ 
فيه باسم اهلل فهو أبرت«، أي أقطع، وروي )أجذم(، وذلك أن العاص بن وائل كان 
يقول: إنم حممد أبرت فإذا مات انقطع ذكره، أي: ليس له ولـد يذكر به إذا رئي فأكذبه 

اهلل تعاىل، وجعله هو األبرت إذا ذكر ال يذكر إال برش«)2(.

العالمة  يقول  وأكثر  أكثر  الفريدتني  هاتني  يف  القول  املفرسون  فصل  وقد 
النسفي: »وانحر لوجهه وباسمه إذا نحرت خمالفا لعبدة األوثان يف النحر هلا )ک 
ک( إن من أبغضك من قومك بمخالفتك هلم هو األبرت املنقطع عن كل خري 
ال أنت؛ ألن كل من يولد إىل يوم القيامة من املؤمنني فهم أوالدك وأعقابك، وذكرك 
مرفوع عىل املنابر وعىل لسان كل عامل، وذاكر إىل آخر الدهر، يبدأ بذكر اهلل، ويثني 
بذكرك، ولك يف اآلخرة ما ال يدخل حتت الوصف، فمثلك ال يقال له أبرت، إنم األبرت 

هو شانئك املنيس يف الدنيا واآلخرة«)3(.

عمدة احلفاظ 172/4، ومفردات الراغب 505 .  )1(
عمدة احلفاظ 176/1، ومفردات الراغب 32، ومقاييس اللغة 194/1 .   )2(

تفسري النسفي 360/4، والواحدي 236/2 .   )3(
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وبعد ففي إيثار هاتني الفريدتني عىل ما يقارهبم أرسار كثرية. فمن أرسار اختيار 
النحر دون الذبح:

- أن النحر يف لغة العرب خيتص بذبح الُبدِن التي هي خيار أموال العرب ففي 
اإلبل، بخالف  منه جواز نحر  فهم  ملا  بالذبح  املطلوب، ولو عرب  الفريدة نص عىل 
هو  النحـر  أصل  ألن  ا؛  أيضاً والغنـم  البقر  ذبح  جواز  منه  يفهم  فإنه  بالنحر  التعبري 
موضع القالدة من الصدر، أو موضع النحر من احللـق، واملرء عند ذبحه البهيـمة أو 

الدابة فإنه ينحرها من حلقها، فالتعبري بالنحر يف هذا املقام أدق وأشمل داللة.

السورة  فواصل  مع  اتساق   - األبرت  وكذلك   - بالنحر  التعبيـر  اصطفاء  يف   -
املبنيـة عىل حرف الراء، وهذا االتساق له ما لـه من قـوة وفخامة يف نظم الكالم كم 

أومأنا قبل.

- التعبيـر بالنحر هنا جاء يف سورة الكوثر املكية - عىل أرجح اآلراء يف مكان 
عىل  )ڑ(  عطف  فإن  ثم  ومن  بعد،  رشع  قد  احلج  يكن  ومل   - نزوهلا  وزمان 
وحده  لربك  تصيل  كم  واملعنى  لـه،  وانحر  تقديره  ا  متعلقاً يقتيض  ژ(  )ژ 

ا فهو أمـر بالتوحيد واإلخالص، وإشارة جليـة إىل بطالن ما كان  انحر له وحده أيضاً
عليه املرشكون من النحر قربانا لألصنام.

دون   × املصطفى  رشيعة  تفرد  إىل  أعلم-  -واهلل  ا  أيضاً الفريدة  تشري  قد   -
الرشائع األخرى بإباحة نحر اإلبل؛ ألن النحر ال يكون إال يف اإلبل غالباًا كم يقول 
ا عىل الضأن، واهلل أعلم. اللغـويون، وما كان قبل ذلك يف ملة إبراهيم ربم كان قارصاً

*  *  *
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- ويف التعبري باألبرت دون األقطـع نص واضح -كذلك- عىل املطلوب؛ ألن 

من  ذنبه  »املقطوع  وهو  معني  بقطع  خاص  والبـرت  يقطع،  ما  كل  يف  عام  القطـع 

الدواب ويستعار ملن نقص منه ما هو من اخلري يف نظر الناس تشبيها بالدابة املقطوع 

انقطع  التي  بالدابة  نسله  انقطع  من  تشبيه  أي:  بمحسوس«)1(  معقـول  تشبيه  ذنبها 

ذنبها، فكانت هذه الفريدة أدق يف اختيارها من غريها.

- نفي صفة )ک( عن النبي ×، وإثباهتا لغريه عن طريق أسلوب القرص 

تنويه  هذا  ويف  النزول،  سبب  ذلك  عىل  يدل  كم  األبرت  هو  شانئه  أن  عىل  داللة  فيه 

بانحطاط قدر شانئه، وتسفل منزلته، وإيمء إىل ارتفاع شأنه ×، وعلو صيته، وذكره 

يف العاملني.

ا عىل املآذن واملنابر مذ  ا مدويًّ وليس أدل عىل ذلك من أن ذكره × صار خّفاقاً

بدأت الدعوة اإلسالمية إىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها، وليس ذلك ألحد من 

شانئيه، حتى وإن كان هلم أوالد فقد ُطوي ذكرهم، وإذا ذكروا ال يذكرون إال برش.

- تومئ الفريدة إىل تفرده × بدوام ذكـره عىل ألسنة أتباعه يف كل وقت وحني، 

موسى  فأتباع  اآلخـرين،  األنبياء  أتباع  لـدى  الكيفيـة  بتلك  ا  موجـوداً ذلك  وليس 

وعيسى من اليهود والنصارى ال جيري ذكر أنبيائهم عىل ألسنتهم بمثل تلك الصورة 

ويف كل  ومرص،  عرص  يف كل  أتباعه  لسان  النبي  عىل  فيها  يذكر  التي  الفـريدة 

ا. مكان وزمان وهذه خصيصة تفرد هبا × دون األنبياء مجيعاً

التحرير والتنوير575/30 .  )1(
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ا بذكر اسمه مقروناًا  ا إىل تفـرده × دون اخلالئق مجيعاً - كم تومئ الفريدة أيضاً
بذكر ربه سبحانه يف اآلذان يف اليوم والليلة مخس مرات، وليس ذلك ألحد من البرش 

كائناًا من كان.

ا؟! ا مقطوعاً فكيف بعد كل هذا يكون مبتوراً

فأوحت هذه الفريدة بكل تلك الدالالت، واهلل أعلم.
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املبحث الثاني عشر
أسرار التعبري بالفرائد القرآنية يف قصص قرآني متنوع

الكريم عنها  القرآن  ثميَن قصص قصيـرة حتدث  املبحث يف طياته  ويضم هذا 
بإجيـاز يف عـدة سور هي: )املائدة - الكهف - لقمن - سبأ - القلم - الفيل(.

وقد وردت يف تلك القصص الثمنية إحدى عرشة فريدة، هي: )َيْبَحُث - َفْجـَوٍة 
ْر - اْلَعِرِم - مَخٍْط - َأْثٍل - َحْرٍد - اْلِفيِل(. - َأْيَقاظاًا - َتبِيـَد - َرْدَما - ُتَصعِّ

وسنقوم بدراسة تلك الفرائد عىل حسب ترتيب سور املصحف الرشيف.

ونبدأ بم ورد يف قصة ابني آدم قابيل وهابيل.

هي:  واحدة  فريدة  فيهام  ووردت  املائدة،  سورة  يف  قصتهـم  ُحكيت  وقد 
ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  )ائ  تعاىل:  قوله  يف  )وئ( 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ 
يئ جب( ]املائدة:31[.
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»البحث:  احللبي  السمني  يقول  معنى  من  أكثر  الفريدة  هلذه  اللغويون  وذكر 
التنقيب عن اليشء، واالجتهاد يف معرفة باطنه وخفيه، ومنه بحث املسألة، وأصله 
تعاىل:  اهلل  قال  فيها،  كامنا  كان  ما  وإثارة  بداخلها،  ما  ملعرفة  األرض  بحث  من 
يثريها،  أي:  ۈئ(،  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  )ائ 

ويوقع احلفر بمنقاره، وذلك؛ ليعلم قابيل كيف يدفـن أخـاه، وقيل: البحث الكشف 
والطلب«)1(.

ويقول الشيخ صديق خان: »)ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ(، أي: حيفرها، 
وينثر تراهبا، وينبش بمنقاره، وبرجليه، ويثريه عىل غراب ميت معه حتى واراه«)2(.

وإذا كان األمر كذلك فلمذا آثر الذكر احلكيم هذه الفريدة؟

ا عديدة منها: أرى أن لذلك أرساراً

- أن تلك الفريدة تصور بحروفها هذا املعنى املراد بدقة فائقة، وقد فطن لذلك 
عىل  الكف  خفقَة  بصوهتا  تشبه  لغلظها  بحث  يف  »الباء  قوله:  يف  جني  ابن  العالمة 
األرض، واحلاُء لصحلها)3( تشبه خمالـب األسد، وبراثَن الذئب ونحومها إذا غارت 

يف األرض، والثاُء للنفث والنبث يف الرتاب«)4(.

عمدة احلفاظ 1/-181 182، ومفردات الراغب 34، ومقاييس اللغة 204/1، ولسان   )1(
العرب ) بحـث (، والقاموس املحيط 211/1، واملصباح املنري 14، وخمتار الصحاح 17 . 

فتح البيان 7/3، وتفسري القرطبي 141/6، وتفسري األلويس 116/6 .   )2(
الصحل: البحة يف الصوت .  )3(

اخلصائص البن جني 163/2، وانظر فقه اللغة وخصائص العربية د/ حممد املبارك 101   )4(
. 102 -
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تلك  بخالف  املعنى  هـذا  بتصوير  تنهـض  ال  األخـرى  األلفـاظ  وحروف 
الفريدة فهي أوىف يف تصـوير احلدث بحروفها من غريها وهذا من أرسار اختيارها، 

واهلل أعلم.

فالغراب حينم رشع يف  السابقة مجيَعها؛  املعاين  الفريدة تضم يف طياهتا  - هذه 

مواراة أخيه فتش عن أصلح مكان ملواراة هذا اجلثمن ثم بدأ يف احلفر، واجتهد يف 

فعل  مثلم  قابيل  وفعل  األنظار،  عن  ا  بعيداً أخيه  جثة  ليخفي  األرض  كوامن  إثارة 

الغراب.

التفتيش والتنقيب واحلفر واالجتهاد،  فالفريدة أبانت عن كل هذه املعاين من 

فكانت أوسَع داللة، وأكثَر ثراء.

وهبذا يتبني كم يقول الشيخ دراز رمحه اهلل أن »القرآن الكريم يستثمر دائم برفق 

أقل ما يمكن من اللفظ يف توليد أكثر ما يمكن من املعاين، أجل؛ تلك ظاهرة بارزة 

فيه«)1(.

- تومئ تلك الفريدة إىل تفرد هذه القصة يف القرآن العظيم، فلم ترد إال يف هذا 

ا مل ُيسبق به  ا فريداً ا فظيعاً املوطن فحسب، كم تومئ إىل أن قتل قابيل هابيَل كان جرماً

تفرد  اللفظة مع  تفرد هذه  فتناغى  تاريخ اإلنسانية  قبُل فهي أول حادثة قتل يف  من 

هاتني احلالتني.

- ُتلمـح تلك الفريدُة من طرف خفي إىل أن البحث يف باطن األرض وإثارة 

النبأ العظيم د/ دراز 127، ومناهل العرفان 235/2 .   )1(
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كوامنها، واالجتهاد يف معرفة باطنها من أوائل األشياء التي تعلمها اإلنسان األول 
من طائر صغري ضعيف ال يعتد به، وهي دعوة لإلنسان يف كل زمان ومكان أن يتلقى 

العلـم من أي مصدر كان، فاحلكمة ضالته أنى وجدها التقطها.

الصورة  هلذه  تصوير  املايض  دون  املضارع  صيغة  عيل  الفريدة  هذه  جميء  يف   -
تدل  كم  ا،  وتأثرياً قوة  أكثر  فتكون  والسامعني  القارئني  أمام  باستحضارها  العجيبة 
سنة  املوتى  ودفن  القتىل،  ملواراة  األرض  يف  البحث  أن  عىل  الصيغة  هبذه  الفريدة 
مستمرة بني بني آدم إىل يوم القيامة وهكذا كانت تلك الفريدة أمأل باملعاين، وأغزر 
إحياءاً من غريها، ولن تصلح لفظـة غريها أن تقوم مقامها، أو تسد مسدها، واهلل أعلم.

*  *  *

فريدتان  القصة  تلكـم  يف  وردت  وقد  الكهف،  أصحاب  قصة  الثانية  القصة 
ڤ ڤ ڤ  )ٹ ٹ ٹ ٹ  تعاىل:  قوله  يف  وجاءتا  َأْيَقاًظا(،   - )َفْجَوٍة 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ 
ڑ ڑ ک  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ( ]الكهف18-17[.

وقد ذكر السمني معنى فجوة فقال: »)ڄ ڄ ڃ ڃ( أي: ناحية متسعة 
وإىل  نحومها«)1(،  أو  أوتلَّني،  جبلني  بني  األرض  من  املتسع  والفجوة  الكهف،  من 

ذلك ذهب املفرسون، وزادوا معنى آخر يقـول الشيخ صديق خان: ») ڄ ڄ ڃ 

عمدة احلفاظ 245/3، ومفردات الراغب 387 .   )1(
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ڃ( الفجوة املكان املتسع، وما يدل عىل أن الفجوة املكان الواسع قول الشاعر:

اِر َأْلَبْسَت َقْوَمَك خَمَْزاةاً َوَمنَْقَصةاً   * *   َحتَّى ُأبِيُحوا َوَخلُّوا َفْجَوَة الدَّ

وقال سعيد بن جبري الفجوة اخللوة من األرض، ويعني باخللوة الناحية منها«)1(، 
ولكن الراجح هو املعنـى األول كم يفيده سياق القصة.

وآثر الذكر احلكيم التعبري هبذه الفريدة ملا فيها من نكات عديدة، منها:

الفاء  يف  النظر  أنعم  تام،  بوضوح  معناها  حتكي  الفريدة  تلك  حروف  أن   -

املفتوحة السهلة اللينة التي ينفتح معها الفم، ثم اجليم الشجرية التي خترج من أعىل 

احلنك، ثم الواو بم فيها من طول واتساع كل ذلك حيكي - بوضوح - سعة املكان 

الذي آووا إليه يف هذا الكهف.

أو  الكهف،  لو قال: وهم يف متسع من  الفريدة - ال شك - أوجز مما  - هذه 

ا مما يقارهبا،  يف ناحية منه، ومع كوهنا أوجز فهي أفصح وأسلس لفظاًا وأعذب ورداً

فاكتملت فيها رشوط الفصاحة واإلجياز، ومن ثم فقد جاءت يف حملها األليق هبا.

- تومئ هذه الفريدة إىل حالة عجيبة فريدة، وهي أن الشمس التساع مكاهنم 
كان ينبغي أن تصيبهم، وترسل ضوءها وشعاعها عليهم، ولكن ذلك مل حيدث خرقا 
للعادة، وإلـى ذلك أشـار الزجاج بقوله: »رصف اهلل تعاىل الشمس بيد قدرته عن 
أن تصيبهم عىل منهاج خرق العادة كرامة هلم، وجيء بقوله: ) ڄ ڄ ڃ ڃ( 
 ، ا كأنه قيل ترى الشمس متيل عنهم يميناًا وشمالاً ا بديعاً حاالاً مبينة لكون ما ذكر أمراً

فتح البيان431/5، والكشاف 475/2، والقرطبي369/10، واأللويس 293/10.  )1(
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وال حتوم حوهلم مع كوهنم يف متسع من الكهف معرض إلصابتها لوال أن كفها عنهم 
كف التقدير، واحتج عليه بقوله تعاىل: )ڃ چ چ چ( حيث جعـل الـزجاج 

.)1(» ذلك إشارة إىل ما ذكر من التزاور والقرض يف الطلوع، والغروب يميناًا وشمالاً

- تشري تلك الفريدة إىل تفرد هذا املكان باحتضان هـؤالء الفتية طيلة ما يزيد 
عىل ثالثمئة عام، فقد تبارك هبـم هذا الكهف الذي خلده اهلل  يف القرآن، كم تفرد 
بشهود تلك املعجزة الربانية، وهذا ليس بغريب فقد تفردت أماكن أخرى بمشاهدة 
أمور إعجازية مثل جبل الطور يف سيناء، والوادي املقدس طوى، وغري ذلك كثري مما 

أومأنا إليه قبُل.

*  *  *

معناها  إيل  احللبي  السمني  أشار  فقد  القصة  تلك  يف  األخرى  الفريدة  عن  أما 
وضمها،  العني  بكرس  يقظ  مجع  هم  ڑ(  )ڑ  تعاىل:  »قوله  بقوله: 

واليقظة التنبه ضد النوم«)2(.

وهذا هو املعنى الذي دار يف كتب التفسري يقول العالمة اجلمل »أيقاظاًا منتبهني؛ 
ألن أعينهم منفتحة مجع يقظ بكرس القاف«)3(.

وإذا كان األمر كذلك فلم عرب بقوله أيقاظاًا دون منتبهني؟

أقول: إن ذلك عائد ملا حتمله الفريدة من نكات مجة منها:

تفسري األلويس 293/10، 294 .  )1(
عمدة احلفاظ 410/4، وخمتار الصحاح 310، واملصباح املنري 261 .  )2(

الفتوحات اإلهلية للجمل 12/3، وتفسري القرطبي 370/10 .   )3(
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- أن يف تلك الفـريدة قوة وفخامة ومتانة تتشاكل مع نظمها وأسلوهبا الفخم 
ستحس  اللفظتني  بني  الفرق  إىل  انظر  ثم  مكاهنا  غريها  شئت  إن  وضْع  القوي، 
والفرائد  عامة،  الكريم  القرآن  ألفاظ  شيم  من  وهذا  بوضوح،  أقول  ما  بمصداق 

خاصة، ال يمكن أن يوضع غريها مكاهنا ألبتة.

- تدل هذه الفريدة داللة ساطعة عىل مبلغ القدرة اإلهلية العجيبة؛ فإن الناظر 
الذي يطلع عيل هؤالء الفتية حيسبهم َيْقظى مفتوحي العني يف حالة من احلذر واالنتباه، 
ولكنهم يف احلقيـقة نيام جعلهـم اهلل  يتقلبون يمنة ويرسة حتـى ال تأكل األرض 
أجسادهم: »قال الواحدي: وإنم حيسبون أيقاظاًا؛ ألن أعينهم مفتحة وهم نيام، وقال 

الزجاج: لكثرة تقلبهم يظن أهنـم أيقاظ، والدليل عليه قولـه تعاىل: )ک گ 
گ گ گ(«)1(.

ا وعجيباًا يف تاريخ  ا فريداً - تشري الفريدة إىل أن قصة أصحاب الكهف كانت حدثاً
البرشية كلها، وقد رصح بذلك قوله تعاىل: )ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
مل  املؤمنني  الفتية  ]الكهف:9[، وهي حادثة قارصة عىل هؤالء  ڈ ژ ژ ڑ( 
حتدث ألحد قبلهم، ولن حتدث بعدهم، كم تشري إىل تفـرد تلك القصة يف القرآن فهي 

ا أو ترصحياًا، واهلل أعلم. قصة فريدة وحيدة مل تأت يف أي سورة أخرى تلميحاً

*  *  *

سورة  يف  الكريم  القرآن  عرضها  وقد  اجلنتيـن،  صاحب  قصة  الثالثة  القصة 
الكهف من اآلية )32- 43(.

مفاتيح الغيب 273/17 .  )1(
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تعاىل:  قوله  يف  )ڀ(  هـي  فقط  واحدة  فريدة  القصة  تلك  يف  وردت  وقد 
)ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ( ]الكهف:35[.

ا فهـو بائد، أي:  وقد حتدث السمني عن معنى هذه اللفظة بقوله: »باد يبيد بيداً
هلك، قال تعاىل: )پ پ پ ڀ ڀ ڀ(، وأصله من باد يف البيداء أي: تفرق 
وتوزع، وذلك إنم يكـون غالباًا يف اهلـالك، والبيداء: املفازة التي ال يشء هبا، ثم عرب 

عن كل هالك بالبائد، وإن مل يكن يف البيداء، ومجعها بيد«)1(.

وهذا هو املعنى الذي ذكره املفرسون يقول األلويس: ») پ پ پ ڀ(، أي: 
ا وبيدودة إذا هلك«)2(. ا وبيوداً هتلك وتفنى، يقال: باد يبيد بيداً

وإذا كانت الفريدة بمعنى هتلك وتفنى فلم عدل إليها؟

ا منها: البد أن وراء هذا االختيار أرساراً

ا، وأشد مالئمة ملقام الكالم، وجرب  - أن الفريدة أفصح لفظاًا، وأقوى تعبرياً
ذلك بنفسك تلمس ما أقول لك.

- قد تشري تلك الفريدة - واهلل أعلم - إىل أن جنته هذه كانت يف بيداء من األرض 
شاسعة واسعة ال تطال، وال يقرتب منها لِعزِّ صاحبها وقوته فهـو يرى جنته فريدة يف 
نوعها وجنسها ليست ككـل اجلنان. فهي ال رضيب هلا وال نظري يف سعتها وثمرها 
وظالهلا، وهي يف نظره تستعيل عىل الفناء واهلالك مدة حياته ووجوده »وذلك اغرتار 

عمدة احلفاظ 281/1، ومفـردات الراغب 65، ولسان العرب ) بيد (، واملعجم الوسيط   )1(
 . 81/1

تفسري األلويس 10/ 405، ومفاتيح الغيب 19/ 310 .   )2(
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منه ملا رأى فيها من الزروع والثمر واألشجار واألهنار املطردة يف جوانبها وأرجائها 
ظن أهنا ال تفنى وال تفرغ وال هتلك وال تتلف وذلك لقلة عقله، وضعف يقينه باهلل، 
وإعجابه باحلياة الدنيا وزينتها وكفره باآلخرة«)1(، ولكـن اهلل  خيب ظنه، وأحاط 

بثمره يف غمضة عني جزاء وفاقا لكفره وتكذيبه.

ترد إال يف هذا  فلم  الذكر احلكيم  القصة يف  تفرد هذه  الفريدة  تلك  - تعكس 
البرشية  تاريخ  يف  احلالة  تلك  تفرد  تعكس  كم  الكهف،  سورة  من  فحسب  املوطن 

املقروء واملسموع.

كم تدل الفريدة من -طرف خفي- عىل عنجهية شخصية صاحب هذه اجلنة، 

ا إزراء عىل منطقه املعوج امللتوي يف نظرته  وعىل سفاهة فكره، ومحق فعاله، وفيها أيضاً

جلنته باستعصائها عىل الفناء مما ال يتصور عاقل حدوثه، واهلل أعلم.

*  *  *

الرابعة قصـة ذي القرنني، وقد ضمت هذه القصة فريدة واحـدة مادة  القصة 

وصيغة هي: )ىئ(.

حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  )ېئ  تعالـى:  قولـه  يف  ذكرت  وقد 

مئ ىئ( ]الكهف:95[.
باحلجر ونحوه،  الثلمة ونحوها  السميـن احللبي-: »سد  يقول  والردم -كمـا 
املرضوب،  عىل  الرضب  كإطالق  املردوم  علـى  يطلق  والردم  السد،  بذلك:  وعنى 

تفسري ابن كثري 83/3، وتفسري النسفي 14/3 .  )1(
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واخللق عىل املخلوق، وأردمت عليه احلمى أطبقت«)1(.

أي:  ىئ(   (« األلويس:  يقول  الفريدة  تلك  معاين  يف  املفرسون  أفاض  وقد 
يقال: ثوب مردم، أي:  السد وأوثق،  أكرب من  متيناًا، وهـو  ا  ا حصيناًا وحجاباً حاجزاً
فيه رقاع فوق رقاع ويقال: سحاب مردم، أي: متكاثف بعضه فوق بعض، وذكر أن 
ا، ثم أطلق عىل ما  أصل معـناه سد الثلمة باحلجارة ونحوها، وقيل: سد اخللل مطلقاً
ذكر، وقيل: هو والسد بمعنى، ويؤيد األول ما أخرجه ابن أيب حاتم عن ابن عباس 
أنه قال: هو كأشد احلجاب، وعليه يكون قد وعدهم باإلسعاف بمرامهم فوق ما 

يرجونه وهو الالئق بشأن امللوك«)2(.

وعىل ذلك فاصطفاُء الردم عىل السد يف هذه اآلية يشري ألمور عدة منها:

- أن التعبري بالردم فيه داللة قاطعة عىل أنه بخالف السد. فالردم هو: »السد 
املنيع وهو أكرب من السد؛ ألن الردم ما جعل بعضه عىل بعض حتى يصبح كاحلجاب 

املنيع«)3(.

مقام  مع  يتسق  منهم  وكل  ترى-  -كم  الداللة  يف  واضح  فرق  اللفظتني  فبني 
الكالم الوارد فيه، فالسد ورد عىل لسان القوم الذين اشتكوا إىل ذي القرنني هجوم 

ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  )ې  تعاىل:  قوله  يف  عليهم  ومأجوج  يأجوج 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ( ]الكهف:94[، وكان رده أنه سيبني 

عمدة احلفاظ 93/2، ومفردات الراغب 199 .   )1(
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ا، وهذا فوق ما يطلبونه، وكأنه يرى أن الردم خالف السد فهـو أقوى وأعظم  هلم ردماً
وأشد متانة، وهذا ما أدركه العالمة الشيخ الشعراوي رمحه اهلل حيث يقول: ») جئ 
ا؛ ألن السد األصم يعيبه أنه إذا حصلت رجة مثالاً يف  حئ مئ ىئ( ومل يقـل سدًّ
ا أي يبني حائطاًا من األمام، وآخر  ناحية منه ترج الناحية األخرى، لذلك أقام هلم ردماً
ا من الرتاب ليكون السد مرناًا ال يتأثر إذا ما طرأت عليه  من اخللف ثم جيعل بينهم ردماً
، فيكون به الرتاب مثل السوست التي متتص الصدمات، والردم أن  هزة أرضية مثالاً

تضع طبقات الرتاب فوق بعضها حتى تردم حفرة مثالاً وتسوهيا باألرض«)1(.

عرصه،  أعجوبة  كان  املنيع  السد  ذاك  أو  الردم،  هذا  أن  إىل  الفـريدة  تومئ   -
وأحدوثة زمانه؛ ألن من بناه وهو ذو القرنني قد آتاه اهلل من كل يشء سبباًا، وقد مكنته 
تلك األسباب من إقامة سد منيع فريد عجيب يف بنائه منع رش يأجوج ومأجوج عن 

هؤالء القوم الذين اشتكوا لذي القرنني، وهذا ما حدث؛ يـدل عليه قوله تعاىل: )مخ 
جس حس خس مس حص مص جض( ]الكهف:97[ »أي ما استطاع املفسدون أن 
وهبـذا  وثخانته،  لصالبته  نقبـه  استـطاعوا  وما  ومالسته،  لعلوه  ويتسوروه  يعلوه 

السد املنيع أغلـق ذو القرنني الطريق عىل يأجوج ومأجوج«)2(.

- تدل هذه الفريدة عىل تفرد تلك القصة برمتها يف القرآن العظيم إذ مل تأت يف 
البناء يف تاريخ البرشيـة مجعاء »وهو اآلن  أي سورة أخرى، كم تدل عىل تفرد هذا 
اجلغرافية  الوثائق  تشري  كم  السوفيتي  االحتاد  مجهوريـات  ضمن  القوقـاز  جبل  يف 

تفسري الشعراوي 8990/14 .   )1(
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آيات  بذلك  ينقبه كم رصحت  أو  فوق ظهره  يتسلق  أن  أحد  يستطيع  والتارخيية ال 
رهيباًا  نحاسيًّا  ا  حديديًّ ا  سدًّ صنع  البرشي  اإلبداع  فإن  وهكذا  األخرية...  الكهف 
استغرق قرابة عرش سنوات موجود فعالاً يف فتحة )داريال( بجبال القوقاز التي كانت 
القبائل املتوحشة تغري منها عىل مناطق جنوب القوقاز، ورشق البحر األسود، وغرب 

بحر قزوين وهو هلـذا أشبه بجدار أو حصن حلمية السكان اآلمنني«)1(، واهلل أعلم.

*  *  *

ُسميت  املوىل  ضمن سورة  احلكيـم، وعرضها  لقامن  اخلامسة قصة  القصة 

باسمه، وفيهـا أوىص لقمـان ابنه بوصايا جامعة لكل أنواع الفضائل.

وقد احتوت هذه القصة عىل فريدة واحدة هي: )ېئ(، وجـاءت فـي قوله 

خب(  حب  جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  )ېئ  تعالـى: 

]لقمن:18[.

وقد عرض السمني احللبي هلذه الفريدة، فقال: »قوله تعاىل: )ېئ ېئ ىئ( 

ا عليهم، يقال: صعر خده ولوى جيده، وثنى عطفه، ونأى بجنبه  أي: ال متل به تكرباً

ر وَصاَعَر(، وأصله من الصعر وهو  أي تكرب، وقرئ )ُتَصاِعْر(، ومها لغتان )صعَّ

ا، أي:  ميل يف العنق وقيل: داء يصيب البعري يف عنقه فيلتوي، ويقال فيه الصيد أيضاً

ال تلزم خدك الصعر، ويف احلديث: »يأيت علـى الناس زمان ليس فيهم إال أصعر أو 

ا«، يعني رذالة  الناس، وفيه: »كل صعار ملعون«، أي:  أبرت، أو معرض بوجهه تكرباً

الظاهرة اجلملية يف القرآن 325: 327 .   )1(
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كل ذي أهبة وكرب«)1(.

وقد ذكر املفرسون ما قاله اللغويون يف هذا املضمر، وزادوا آراء أخرى يقول 
األلـويس: »أي: ال متله عنهم، وال توهلم صفحة وجهك كم يفعله املتكربون، قاله 

ابن عباس ومجاعة، وأنشدوا:

َما ُه   * *   َأَقْمنَا َلُه ِمْن َمْيِلِه َفَتَقوَّ َر َخدَّ َوُكنَّا إَِذا اجْلَبَّاُر َصعَّ

فهو من الصعر بمعنى الصيد، وهو داء يعرتي البعري فيلوي منه عنقه، ويستعار 
حاجة  غري  من  نفسه  يذل  أن  هني  منداد:  خويز  ابن  وقال  كالصعر،  للتكرب  الصيد 

)حئ مئ ىئ  فيلوي عنقه، ورجح األول بأنه أوفق بم بعد«)2(، أي: يف قوله تعاىل: 
يئ جب(.

هذا، ويف التعبري بتلك الفريدة نكـات مجة ال توجد يف غريها منها:

لغيـره،  املحتقـر  املتعجرف  املتكرب  هذا  حالة  بوضوح  تصور  حروفها  أن   -
يف  وما  الساكنة  والراء  املكسورة،  العني  ثم  وتفخيم،  استعالء  من  فيها  بم  فالصاد 
داللتهم من جهر وقوة كل ذلك يومئ بوضوح إىل هذه النفسية املستعلية التي تعتقد 

يف نفسها أهنا أعىل وأرفع من غريها.

هذا  ويف  واللغويون  املفرسون  هلا  أورده  مما  معنى  أوجز  )ېئ(  الفريدة   -
عن  فضالاً  أمكن،  ما  واالختصار  الوجازة  نحو  ينحو  القرآن  أن  عىل  مؤكدة  داللة 

عمدة احلفاظ 390/2، ومفردات الراغب 289 .   )1(
تفسري األلويس 339/14، وانظر تفسري الكشاف 3/ 234، والقرطبي 69/14، وفتح   )2(
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باهتاًا  ا  ا ساذجاً ا( لكـان كالماً باملقارب، وقال: )ال متل خدك للناس تكرباً أنه لو عرب 
الغاية يف  فأساليبه  يشتمل عىل ذلك،  أن  القرآن  فيه وال مالحة، وحاشا  ال فصاحة 

اإلعجاز واإلجياز.

املنتفخ  املتعاظم  هيئة  دقيقـاًا  ا  تصويراً غريها-  -دون  الفريدة  هذه  تصور   -
الصعر  داء  كأن  بوجهه  ويشيح  بعنقه،  يتميل  وهو  ا،  وغروراً نفاجة  املمتلئ  املنتفش 
أصابه، فالصعر يف األصل كم مر: »داء يصيب البعيـر فيلوي منه عنقه، ثم استعمل 

ا«)1(. ا وافتخاراً يف ميـل العنق كرباً

فأصل اللفظة يف االستعمل اللغوي -كم رأينا- هو إمالة عنق البعري لداء أصابه، 
ثم نقلت من هذه الداللة احلسية املشاهدة للعيان إىل معنى حيس آخر نشاهده لدى 
ا وتيها وصالفة،  ا وغروراً املوتورين من اآلدميني حني يتشاخمون فيميلون أعناقهم كرباً

وكأن ما هبم يف احلقيقة ليس إال داء أصاهبم فأمال أعناقهم.

وهكذا لو أدرت كالم العرب كله لن حتصل عىل لفظة تؤدي هذا املعنى بدقة 
كم أدته هذه الفريدة، وهي حتمل يف طياهتا بوضوح معنى التنفـري من هذه اخلصلة 

الذميمة، واملسلك امَلَريِضِّ القبيح.

- تومئ الفريدة إىل تفرد تلك القصة يف القرآن؛ فإهنا مل تذكر ألبتة يف أي سورة 
ا أو ترصحياًا. أخرى تلميحاً

كم تومئ إىل أن القرآن خيلد الشخصيات الفريدة التي حافظت عىل األخالق 
لقمن  يكـن  »مل  روي:  فقد  نبيًّا،  يكن  مل  وإن  التاريخ-  مسرية  -عرب  العليا  واملثل 

تفسري الصابوين 1076/2 .  )1(
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عليه  فمن  فأحبه  تعاىل  اهلل  أحب  اليقني  حسن  التفكـر  كثري  ا  عبداً كان  ولكن  نبيًّا، 
باحلكمة«)1(.

*  *  *

القصة السادسة قصة أهل سبأ، وهم قبيلة من العرب سميت باسم جدهم سبأ 
بن يشجب بن قحطان: »وقد كان أهل سبأ يعيشون يف نعمة ورخاء ورسور، وكانت 
مساكنهم حدائق وجنات، فلم كفروا النعمة دمرهم اهلل بالسيل العرم، وجعلهم عربة 

ملن يعترب«)2(.

سميت  التي  سبأ  سورة  يف  فحسب  واحد  موطن  يف  القصة  هذه  وردت  وقد 
باسمهم.

وقد ضمت هذه القصة التي مل تتجاوز مخس آيات ثالَث فرائد هي )اْلَعِرِم - 
مَخٍْط - َأْثٍل(، وُسلكت هذه الفرائد يف آية واحدة يف قوله تعاىل: )ٹ ڤ 
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڃ( ]سـبأ:16[.
آراء  عىل  الفرائد  تلك  معنى  يف  واملفرسين  اللغويني  أقوال  تعددت  وقد  هذا 
قيل:  ڤ(  ڤ  ڤ  ڤ  »)ٹ  العرم:  يف  احللبي  السمني  يقول  شتى 
َق  العرم: اسم الوادي، وقيل: اسم اخلُْلد الذي نقب السد حتى ُفتِح وسال ماؤه فغرَّ
ديارهم وأهلك بساتينهم، وقيل: العرم امُلَسنَّاة )وهي ما يبنى يف وجه السد(... وقيل: 

السابق الصفحة نفسها.  )1(
تفسري الصابوين 1129/2 .   )2(
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العـرم: املطر الشديد، وأصل العرامة: الشـدة والرشاسة، وصعوبة اخللق ومنه رجل 
عارم«)1(.

وعن اخلمط واألثل يقول: »اخلمط ُأُكل شجر له ثمـر ذو مـرارة، وكل ما ُأخذ 
ُطعم من ذلك فهو مخط، وقيل: هو شجر ال شـوك له قيل: األراك، وقيل: غريه«)2(.

و»األثل شجر معروف، الواحدة أْثلة، وملا كان ثابت األصل ُشبِّه به غريه من 
الشجر فقيل: شجر مؤثـل أي بثبوته«)3(، ويف املصباح املنري قال: »األثل شجر عظيم 

ال ثمر له الواحدة أثلة«)4(.

العرم:  يف  األلويس  يقول  الفرائد  هذه  عن  احلديث  يف  املفرسون  أفاض  وقد 

إذا  وعرم  عارم،  فهو  الرجل  عرم  من  الصعب  أي:  ڤ(،  ڤ  ڤ  »)ڤ 

رشس خلقه وصعب، ويف معناه ما جاء يف رواية عن ابن عباس يف تفسريه بالشديد، 

قال:  النحاة  من  أباها  ومن  الصفة،  إىل  املوصوف  إضافة  من  إليه  السيل  وإضافة 

التقدير سيل األمر العرم، وقيل: العرم املطر الشديد، واإلضافة عىل ظاهرها، وقيل: 

هو اسم للجرذ الذي نقب عليهم سدهم فصار سبباًا لتسلط السيل عليهم وهو الفأر 

األعمى الذي يقال له اخللد، وإضافة السيل إليه ألدنى مالبسة، وقال ابن جبري العرم 

املسناة بلسان احلبشة، وقال األخفش هو هبذا املعنى عريب... وعن ابن عباس وقتادة 

عمدة احلفاظ 78/3 بترصف، ومفردات الراغب 344، وخمتار الصحاح 180  )1(
عمدة احلفاظ 618/1، ومفردات الراغب 160 .   )2(

عمدة احلفاظ 64/1، ومفردات الراغب 5 .   )3(
املصباح املنري2 .   )4(
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والضحاك ومقاتل هو اسم الوادي الذي كان يأيت السيل منه، وُبني السد فيه، ووجه 

إضافة السيل إليه ظاهر«)1(.

اخلمط  اخلليل:  »قال  فقـال:  واألثل  اخلمط  عن  خان  صديق  الشيخ  وحتدث 
رضب من األراك وله محل يؤكل، وبه قال ابن عباس، وكذا قال كثري من املفرسين، 
وقال أبو عبيدة اخلمط كل شجرة مرة ذات شوك... و)األثل( هو الشجر املعروف 
، وورقه  الشبيه بالطرفاء، كذا قال الفراء وغريه، قال: إال أنه أعظم من الطرفاء طوالاً

كورق الطرفاء، ومنه اختذ منرب رسول اهلل ×«)2(.

ويرى الفخر الرازي أن اخلمط هو: »كل شجرة ثمرهتا مرة، أو كل شجرة ثمرهتا 
ال تؤكل، واألثل نوع من الطرفاء وال يكون عليه ثمرة إال يف بعض األوقات يكون 

عليه يشء كالعفص أو أصغر منه يف طعمه وطبعه«)3(.

بعد هذا العرض املستفيض لكالم بعض اللغويني واملفرسين حول معنى هذه 
الفرائد نقول: ال هيمـنا يف هذا السياق حتديد املعنى املراد من هذه الفـرائد بدقة؛ ألن 
األمر -كمـا ترى- وقع فيه اختالف شديد، وال يمكن ترجيح رأي عىل آخر، وما 

هيمنا هو حماولة الوقوف عىل أرسار التعبري بتلك الفرائد.

وأرى أن للتعبري هبا دالالت عدة منها:

- أهنا تضـم يف جنباهتا املعاين السابقة، فمن ينظر يف الدالالت السابقة جيـد أن 

تفسري األلويس 715/14 .   )1(
فتح البيان 441/7 .   )2(

مفاتيح الغيب 653/24، وانظر تفسري الكشاف285/3 .   )3(
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لكل فريدة معايَن عديدة ومتنوعة، وكلها مرادة وال يرفضها سياق الكالم، مثلم رأينا 
من توجيه األلويس ملختلف معاين العرم فإهنا كلها انسجـمت مع سياق الكـالم، كم 
ا؛  أن املعاين التـي ذكرت للخمط واألثل ال يرفضها املعنى العام لسياق الكالم أيضاً
قد  الوارفة  واحلدائق  املبهرة،  الغناء  والرياض  املثمرة،  البساتني  تلك  أن  املراد  ألن 
ثمر  هلا  إن كان  ثمرها  يستنفع من  ببعض فال  بعضها  التفت أشجارها  أمجة  انقلبت 
ملرارته، أو ال يستنفع منها إن مل يكن هلا ثمر، فعىل أي معنى أدرت الكالم تتأتى مجيع 

املعاين التي ذكرها اللغويون واملفرسون كم رأينا بوضوح.

فبان أن هذه الفرائد أوفق، وأوىف داللة، وأغزر معنى، وال يستطيع غريها أن 
حيل حملها، واهلل أعلم.

- هذه الفرائد الثالث أوجز وأخرص كم رأينا من كثرة معانيها، وهذا اإلجياز 
يتواءم مع السياق الذي يقوم عىل الوجازة يف عرض أحداث هذه القصة القصرية، 
بم حل  إىل وعظهم  ا  والبالغة قصداً الفصاحة  أهـل  قريش  كفار  فيها  التي خوطب 

ا هلم أن يصيبهم مثل ما أصاهبم. بجرياهنم ممن أعرض وطغى وتكرب، وحتذيراً

يرد  فلم  ا  ونصًّ ا  فصًّ القرآن  يف  املوضع  هذا  تفرد  إىل  الثالث  الفرائد  تومئ   -
احلديث عن كيفية هالك هؤالء القوم من أهل سبأ بأي صورة من الصور يف موضع 

آخر ألبتة.

البلدة من عقـاب مل حيدث نظريه  لتلك  أن ما حدث  الفرائد عىل  - تدل هذه 
تبدل عيشة هؤالء من عيشة  الفرائد عىل  فقد دلت  البرشية،  تاريخ  لبلدة أخرى يف 
رغدة هنية حتيط هبم احلدائق املزدهرة، والبساتني املخرضة، والثمر اليانعة إىل عيشة 
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وأثل  مخط  أشجاَر  واملأكل  املنظر  الطيبة  اجلنات  هذه  انقلبت  حيث  مزرية؛  صعبة 
ويشء من سدر قليل جزاء بغيهم وعتوهم واستكبارهم.

أن  املوىل   أراد  عندما  القوم  هؤالء  أن  عىل  -كذلك-  الفرائد  هذه  تدل   -
وفرعون  صالح،  وقوم  هود  وقوم  نوح  قوم  أهلك  كم  بأعياهنم  هيلكهـم  مل  يعذهبم 
ا »حطم السد، وانساحت  ا شديداً وجنوده بل أبقاهم أحياء، وأرسل عليهم سيالاً عرماً
املياه فطغت، وأغرقت، ثم مل يعد املاء خيزن بعد ذلك فجفت األرض، واحتـرقت، 

وتبدلت تلك اجلنان الفيح صحراء تتناثر فيها األشجار الربية اخلشنة«)1(.

وصاروا يرضب هبم املثل يف تبدل احلال فيقال: )صاروا أيادي سبأ(، وكان هذا 
ا عجيباًا غريباًا تفردوا به بني األمم اهللكى. أمراً

ولعل ذلك راجع إلـى أهنـم مل يرسل هلم رسول كم أرسل هلؤالء األمم، واهلل 
أعلم.

*  *  *

القصة السابعة قصة أصحاب اجلنة، وقد وردت يف سورة القلم من اآلية )17: 
أنواع  من  فيه  بستان  صنعاء  بقرب  مسلم  لرجل  »كان  أنه  املفرسون  ويروي   ،)32
الفقراء فأعطاهم نصيباًا  إذا حان وقت احلصاد دعا  النخيل والزروع والثمر، وكان 
ا منه، وأكرمهم غاية اإلكرام فلم مات األب ورثه أبناؤه الثالثة فقالـوا: عيالنـا  وافراً
كثري واملال قليل، وال يمكننا أن نعطي املساكني كمـا كـان يفعل أبونا، فتشاوروا فيم 
ا من الفقراء شيئاًا، وأن جينوا ثمرها وقت الصباح  بينهم، وعزموا عىل أال يعطوا أحداً

يف ظالل القرآن 2900/5 .   )1(
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ليالاً أحرقت األشجار  ا عىل احلديقة  ناراً اهلل  فأرسل  خفية عنهم، وحلفوا عىل ذلك 
ا، فظنوا  ا وال ثمراً وأتلفت الثمر، فلم أصبحوا ذهبوا إىل حديقتهم فلم يروا فيها شجراً
أهنم أخطأوا الطريق، ثم تبني هلم أهنا بستاهنم وحديقتهم، وعرفوا أن اهلل عاقبهم فيها 

بنيتهم السيئة فندموا، وتابوا بعد أن فات األوان«)1(.

وقد ورد يف ثنايا تلك القصة القصرية فريدة واحدة فقـط هي: )ڎ(، وذكرت 
يف قوله تعالـى: )ڌ ڌ ڎ ڎ( ]القلم:25[.

واحلرد له أكثر من معنى ففي مفردات الراغب: »احلرد املنع عن حدة وغضب، 

: )ڌ ڌ ڎ ڎ( أي: عىل امتناع من أن يتناولوه قادرين عىل ذلك«)2(. قال اهلل 

ڌ   (« خان:  صديق  الشيخ  يقول  أكثر  عناية  الفريدة  نالت  التفسري  كتب  ويف 

والكلبي  ومقاتل  قتادة  قال  والقصد  والغضب  املنع  بمعنى:  يكون  احلرد  ڎ( 
واحلسن وجماهد: احلرد هنا بمعنى القصد ألن القاصد إىل اليشء حارد، يقال حرد 

حيرد إذا قصد، تقول حردت حردك أي قصدت قصدك، وبابه رضب... وقال أبو 

َقلَّت  إذا  ا  اإلبل حرداً منع من قوهلم حردت  )ڌ ڎ( عىل  والقتيبي  عبيدة واملربد 

ألباهنا... وقال السدي وسفيان والشعبي )ڌ ڎ( عىل غضب«)3(.

واصطفاء تلك الفريدة ملا فيها من إشارات ودالالت مجة منها:

تفسري الصابوين 3/ 1592.   )1(
البياين  والتفسري   ،51/2 اللغـة  ومقاييس   ،55 الصحاح  وخمتار   ،111 الراغب  مفردات   )2(

بنت الشاطئ 63/2 . 
فتح البيان 31/10، وتفسري األلويس 725/9، والتحرير والتنوير 84/29 .   )3(
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- أن الفريدة حتمـل يف جعبتهـا مجيع املعاين التي ذكرها املفرسون واللغويون 
أدرت نظم  لو  أنك  بدليل  املستعمل يف كل معانيه؛  اللفظي  املشرتك  باب  فهـي من 
اآلية علـى أي معنى -مما سبق- الستقام املعنى العام لسياق الكالم، وقد أشار إىل 
أي:  القوي  القصد  وعىل  املنع،  عىل  يطلق  »احلرد  بقوله:  عاشور  ابن  العالمة  ذلك 
الرسعة، وعىل الغضب. ويف إيثار كلمة حرد يف اآلية نكتة من نكت اإلعجاز املتعلق 

برشف اللفظ ورشاقته من حيث املعنى«)1(.

وقد أخذ ابن عاشور يف توجيه كل معنـى من هذه املعاين فراجعه هناك حتى 
ال يطول بنا القول، والذي هيمنا هنا أن اصطفاء تلك الفـريدة يعود لوفرة داللتها، 

ا. وامتالئها باملعاين ومن ثم فال يمكن لغريها أن حيل حملها مطلقاً

احلاء  إىل  انظر  مجيعها،  السابقة  املعاين  حتكي  يتأملها  ملن  الفريدة  حروف   -
املهموسة الرخوة تصور انطالقهم، وهم يتخافتون، ثم تأمل الراء املجهورة الساكنة، 
وما فيها من عزم وتصميم عىل تنفيذ مبتغاهم ثم الدال املجهورة الشديدة، وزادها 
قوة وشدة تنوينها كل ذلك حيمل شدة العزم، وقوة القصد، وأهنم كانوا ممتلئني باحلنق 
والغيظ والغضب عىل املساكني، ولن تستطيع لفظة أخرى بجرس أصواهتا أن تؤدي 

بوضوح هذه املعاين املتكاثرة، فحلت الفريدة يف مكاهنا األليق هبا.

- تعكس الفريدة تفـرد تلك القصة -عىل هذا النحـو الدقيق- يف القرآن فلم 
ترد يف أي مكان آخر، كمـا تعكس تفرد تلك احلالة يف تاريخ اإلنسانية؛ ألن ما حدث 
ا إالهيًّا، وحكمـة ربانية ال دخل للمرء فيها، فقد انقلبت احلديقة  للحديقـة كان تدبرياً

التحرير والتنوير 84/29 .  )1(
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والقتامة،  واليبوسة  الظلمـة  إىل  والنضارة  واخلرضة  البهجة  من  وضحاها  ليلة  يف 
حرمان  فـي  اخلبيثة  نيتهم  عىل  ا  وفاقاً جـزاء  بليل  هلم  ُبيت  حيث  اليباب  واخلراب 

الفقراء واملساكني من حقهم الذي رشعه اهلل هلم، واهلل أعلم.

*  *  *

الثامنة واألخرية قصة أصحاب الفيل، وهي مشهورة معروفة مما يغنينا  القصة 
عن ذكر تفاصيلها.

وقد وردت فيها فريدة واحدة هي: )گ( يف قوله تعاىل: )ڑ ک ک ک 
ک گ گ( ]الفيل:1[.

ويقول السمني احللبي يف داللة تلك الفريدة: »الفيل: هو هذا احليوان املعروف، 
ومجعه فيلة وفيول، وله فهم عجيب يقرب من فهم اآلدمي«)1(.

ومل خيرج املفرسون يف معناه عم قاله اللغويون)2(.

أما ملاذا جاءت تلك اللفظة وحيدة يف القرآن فلذلك أرسار منها:

ا إىل أرض العرب كان شيئاًا غريباًا عجيباًا  - اإليمء إىل أن قدوم هذا الفيل حُمارباً
بالنسبة لقاطني احلرم؛ إذ مل يكن هلم دراية بحروب الفيلة بالرغم من حروهبم الكثرية 
إىل  فيل  فيها  يدخل  التي  األوىل  املرة  كانت  ألهنا  وسنوات؛  سنوات  استمرت  التي 
ا، يدل عىل ذلك أن عبد املطلب جد الرسول × انسحب بقومه  رحاب احلرم حمارباً
إىل شعاب اجلبال، وقال: »للبيت رب حيميه«؛ ألنه كان عىل يقني بأن قومه ال طاقة 

عمدة احلفاظ 310/3، ومفردات الراغب 403 .  )1(
فتح البيان 447/10، وتفسري األلويس 680/18 .   )2(
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وال خربة هلم بمالقاة وحماربة األفيال يف املعارك؛ إذ مل يعتادوا ذلك ألبتة، فكان هذا 
ا عجيباًا. األمر هلم غريباًا فريداً

ا عند العرب فلذلك قل  وإىل ذلك أشار ابن عاشور بقوله: »مل يكن الفيل معروفاً
أن يذكر يف كالمهم، وأول فيل دخل بالد العرب هو الفيل املذكور يف هذه السورة«)1(.

- تشري الفريدة إىل أن العام الذي ولد فيه املصطفى × حدثت فيه أمور فريدة 
ومعجزات خارقة للعادة؛ ألن قصة أصحاب الفيل بوجه عام »تدل عىل كرامة اهلل 
للكعبة وإنعامه عىل قريش بدفع العدو عنهم، فكان جيب أن يعبدوه، ويشكروه عىل 
نعمئه، وفيها مع ذلك عجائب وغرائب من قدرة اهلل عىل االنتقام من أعدائه، قال 
يف البحر: كان رصف ذلك العدو العظيم عام مولده السعيد  إرهاصا بنبوته، إذ 
جميء تلك الطيـور علـى الوصف املنقول من خوارق العادات، واملعجزات املتقدمة 
بني أيدي األنبياء عليهم السالم، وقد أهلكهم اهلل تعاىل بأضعف جنوده وهي الطري 

التي ليست من عاداهتا أن تقتل«)2(.

- يف هذه الفريدة عجيبة أخرى أشار إليها صاحب الظالل حيث يقول: »ومما 
تعظـم به القدرة أن يؤخـذ من استعز بالفيل -وهو أضخم حيوان من ذوات األربع 
- وهيلك بحيوان صغري ال يظهر للنظر، وال يدرك بالبرص حيث ساقه القدر، ال  جسماً

ريب عند العـاقل أن هذا أكرب وأعجب وأهبر«)3(.

التحرير والتنوير 547/30 .   )1(
تفسري الصابوين 1770/3 .   )2(
يف ظالل القرآن 3976/6 .  )3(
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ا نقـول إن تلك اللفظة تشري بوضوح إىل أن للفرائد إحياءات وإيمءات  - وأخرياً
ال  الفريدة  تلك  يف  فنحن  لفظها،  منطوق  عليها  يدل  ال  قد  هبا  التعبري  من  تستنبط 
يمكننا أن نقارن بينها وبني غريها من فروق داللية. فلم يرد يف املعاجم لفظة مقاربة 
ا، فبقي أن الفـريدة هلا  ا وتكراراً للفيل جيري بينهم املقارنة عىل نحو ما فعلنا قبُل مراراً
ا عن أرسارها اللغوية، وهذا متحقق يف كثري من  يف سياقها إيمءات وإشارات مجة بعيداً

الفرائد فتأمله مليًّا.

وبعد فتلك هي هناية املطاف يف حديثنا عن أرسار الفرائد يف القصص القرآين 
التي تكفل هذا اجلزء من الكتاب بدراستها، وقد بان لكل ذي برص وبصرية أن فرائد 
الذكر احلكيم قد وضعت يف موضعها األليق هبا الذي ال يمكن لغريها أن حيل حملها، 
كم بان أن لكل فريدة يف القرآن هوية خاصة تفرتق هبا عن غريها من األلفاظ التي 
قد يظن بعض الناس أهنا مرادفة هلا؛ كم ظهر بوضوح أن الفرائد عالوة عىل ما هلا 
من أرسار لغوية، وقيم تعبريية، وخصائص فنية، وأرسار مجالية، هلا كذلك إحياءات 
وإشارات واضحٌة حيناًا، وُمدرَكٌة من طرف خفي حيناًا آخر، وهذا رس آخر دقيق من 
أرسار إيرادها والتعبري هبا بجانب األرسار األخرى، وسنعرض فيم ييل ألبرز نتائج 

البحث التي توصلنا إليها يف هذا اجلزء، فنقول وباهلل التوفيق:
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اخلامتة

بعد هذا التطواف الرحيب يف ساحة الفـرائد القرآنية املليئة باخلصائص اجلملية، 
والسمت التعبيـرية، املشحـونة باللطائف الكثرية، والدقائق الغزيرة توصل البحث 

يف هذا اجلزء -بحمد اهلل وتوفيقه- إىل أبرز النتائج التالية.

وعرشين  ثمنياًا  أن  لوحظ  بجزئيه  البحث  هلـذا  العلمية  املادة  مجـع  بعد  أواًل: 
ا هي عىل الرتتيب: )الفاحتة -  سورة من سور الذكر احلكيم خلت من الفرائد مطلقاً
يـونس - فصلت - الزخـرف - اجلاثية - احلديـد - احلشـر - املمتحنة - اجلمعة 
- الطالق - امللـك - االنفطار - االنشقاق - الربوج - األعىل - الليل - الرشح 
 - املاعون   - اهلمزة   - العرص   - التكاثـر   - القارعة   - الزلزلة   - البينة   - القدر   -

الكافرون - النرص - الناس(.

ثانًيا: لوحظ من خالل مجع املادة العلمية أن عدد الفرائد يف سور القرآن الكريم 
ا فأكثرها يف سورة البقرة حيث ورد فيها ثالث وعرشون  ا واضحاً قد تفاوتت تفاوتاً
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فريدة، وأقلهـا فريـدة واحدة يف سور مثل العنكبوت، وغافر، والدخـان، واملجادلة، 
وامللك، وجمموع الفرائد كاملة مخس وأربعمئة فريدة تقريباًا.

ثالًثا: يدل هذا العدد اجلم من الفرائد داللة ساطعة عىل أن القـرآن الكريم من 
يأيت يف جمموع كالمه  أن  إنسان كائناًا ما كان  إذ يستحيل عىل أي  لدن حكيم عليم؛ 
ا عيل أي وجه آخر مادة وصيغة، ولو  بطائفة متنوعة من األلفـاظ ال يكررها مطلقاً
يقدر  ولن  ومل  الواحدة،  اليـد  أصابع  تتجاوز  ال  بكلمت  أليت  ذلك  وحدث  ُفرض 
الفرائد  فدلت  وبنيتها  وداللتها  صياغتها  يف  املتنوعة  الطائفة  هذه  مثل  حشد  علـي 

داللة عقلية منطقية عيل أن الذكر احلكيم من لدن لطيف خبري.

رابًعا: التأكيـد بم ال يـدع جماال للشك عىل أن الرتادف بمعنى التطابق الكامل، 
والتمثل الشامل ال يوجد ألبتة يف القرآن، وقد اطرد هذا بوضوح يف مجيع الفرائد التي 
الفرائد أن هتـدم هذا الرأي،  قيل فيها إن هلا مرتادفات من لفظها واستطاعت هذه 

ا. ا وتكراراً وتستأصله من جذوره كم أكدنا عليه مراراً

خامًسا: أكد هذا البحث عيل أن الرتادف بمعنى التقارب، واشرتاك لفظني يف 
موجود  غيـره  يف  تكون  ال  املعنى  من  بجزئية  لفظة  كل  اختصاص  ثم  املعنى  أصل 
ومسلم به يف القـرآن واحلديث الرشيف، واللغـة العربية، وال يسطيع عاقل جحده 

وإنكاره ألنه ظاهر ظهور الشمس يف رائعة النهار.

احلكيم  الذكر  أن  عن  تامة  إبانة  الفرائد  هلـذه  البالغي  التحليل  أبان  سادًسا: 
به  يف نظمه وأسلوبه ومفرداته ناهيك عن فرائده يضع كل يشء يف موضعه األحق 
أو يسد مسده، وإال فسد نظم  الذي ال يصلح غريه أن حيل حمله،  األجدر بوجوده 



- 305 -

الكالم، وضاع رواؤه وهباؤه.

سابًعا: كشف البحث عن أن أكثر الفرائد يف قصص األنبياء استعملت يف معناها 
احلقيقـي، واستخدم قليل منـها يف املعنى املجازي مثـل )َيِزفُّوَن - َيْرَتْع - اْشَتَعَل(.

ثامنًا: وضح من خالل القصص املعروضة أن الفرائد تعكس تفـرد أقـوام بعض 
األنبياء بسمت ِخلقية وسلوكية ال توجد لدي غريهم، فعىل سبيل املثال قـوم نـوح 
تفردوا بسمة االزدراء والسخرية من املؤمنني املتبعني لنوح  دل عىل ذلك الفريدة 
ا  )ڎ( وقوم هود زادهم اهلل يف اخللق بصطة فتطاولوا يف البنيان، وقالوا - تكرباً

اللتان تشريان إىل  إَِرَم(  الفـريدتان )ِريٍع -  ا - من أشد منا قوة أومأ إىل ذلك  وجترباً
علوهم يف البنيان، وبنائهم إرم يف كل ريع ومكان، وقوم صالح تفردوا دون غريهم 
ا، فقـد وردت مجلة )ں ڻ ڻ ڻ(  بأهنم كانوا ينحتون من اجلبال بيوتاً
 ، القـرآن، وكلها متصلة بقوم صالح  )ٺ ٺ ٺ( مرة يف  مرتيـن 
)ڻ(،  وكان نحت هذه البيوت قـوة وفراهـة وخيالء دل عىل ذلك الفريـدة 
بني  طباع  َوَبَصِلَها(   - َوَعَدِسَها   - َوُفوِمَها   - َوِقْثاِئَها   - )َبْقِلَها  الفرائد  وتعكس 
إرسائيل الدنية، واستبداهلم الذي هو أدنى وهي تلك األشياء بالذي هو خري وهو 
املن والسلوى الذي كان ينزل عليهم دون كد أو تعب، كم تعكس الفريدتان )َفاِقٌع - 
الِشَيَة( طبع بني إرسائيل املتشدد يف عدم استجابتهم لألمر من أول وهلة وتشديدهم 
عىل أنفسهم فشدد اهلل عليهم، وقـد انفـردوا بتلك الصفات الذميمة كظاهرة مجاعية 

من بني العاملني، وغري ذلك من الفرائد الواردة يف حقهم.

تاسًعا: كم دلت بعض الفرائد عىل متيز كثري من األنبياء بصفات اختصوا هبا مل 
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تذكر يف القرآن لدى نبي آخر قط حيث تفرد خليل اهلل إبراهيم  بالكـرم الشديد 
وضيافة املالئكة دل علـى ذلك الفريدة )ې(، كم تفـرد إسمعيل  بتسليمه 
، وإطاعته أمر أبيه يف ذبحه دون تردد أو تلعثم أو تفكر دل عىل ذلك  ملشيئة اهلل 
الفريدتان )ٻ ٻ(، كمـا تفـرد نبـي اهلل يـوسف  بخصوصيات ذكرناها 
ا(، و تفـرد نبي اهلل موسى   يف ثنايا البحث دلت عليها الفريدتان )َدَراِهَم - ُخْبزاً
 - ُتْشـِمْت  ال   - ُه  جَيُـرُّ  - َفَوَكَزُه   - اِحِل  )بِالسَّ الفرائد  ذلك  عىل  دل  كثرية  بسمت 
ا ال  بِِلْحَيتِـي - َسَكَت( فالفريدة )ٺ( أومأت إىل انفراده بإلقائه يف اليم وليداً
حول له وال طول حترسه عناية اهلل ورعايته، والفريدة )ڃ( تعكس قوة موسى 
، وشدة بنيانه حيث رصع املرصي بلكمـة واحدة غري مقصود هبا القتل، والفرائد 
ُه - ال ُتْشِمْت - بِِلْحَيتِـي - َسَكَت( تومئ إىل شدة موسى  يف الدفاع عن احلق،  )جَيُرُّ
ْمنَاَها(  َم - َفَفهَّ ، وعكسـت الفريـدتان )َفَتَبسَّ وغضبه الشديد من أخيـه هارون 
خاصتني لسليمن  كم ذكـرنا هنـاك، وأشـارت الفريدتان )َأَبَق - َفَساَهَم( إىل ما 
ا( عىل ما اختص به نبي  ، ودلت الفريدتان )اْشَتَعَل - َرْمزاً تفـرد به نبي اهلل يونس 
، وقد انفرد خاتم األنبياء سيدنا حممد عليه أفضل الصالة والسالم بأنه  اهلل زكريا 
أكثر األنبياء الذين وردت يف حقهم فرائد مل ترد لدى غريه من األنبياء كم مر ذكره، 

وهذا يتوافق مع كونه  أفضلهم، وكونه »سيد ولد آدم وال فخر«.

يكن  مل  الكافرة  باألمم  نزل  الذي  العذاب  أن  الفرائد عىل  دلت بعض  عارًشا: 
ا بل تفردت كـل أمة بعذاب يتالءم مع طبيعة عنادها، وشدة عتوها، فقوم نوح  واحداً
ُأغرقوا يف ماء الطوفان الذي طهر األرض من رجسهم وكفرهم دل عىل ذلك الفريدة 
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)ڃ( من قوله تعاىل: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(، وقـوم هـود ُعذبوا بريح 

)ائ ەئ  )ۇئ( من قوله تعالـى:  الفريدة  رصرص عاتية دل عيل ذلـك 
والرجفة  والصاعقة  بالطاغية  ُعذبوا  صالح  وقوم  ۇئ(،  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

)ژ  تعاىل:  قوله  يف  )َدْمَدَم(  الفريـدة  كلـه  ذلك  إلـى  أومأ  والصيحة 
ژ ڑ ڑ ک ک ک(، وفرعون وقومه ُعذبوا بالغـرق 

)ڃ ڃ ڃ ڃ چ  )ڃ( من قوله تعاىل:  الفريـدة  البـحر أشار إىل ذلك  يف 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  )ڤ  تعاىل:  قوله  يف  ْوِد(  )الطَّ والفريدة  چ(،  چ 
تفرد كل  فرائد عكست  بألفاظ  العذاب ُعرب عنها  ڦ(، كل هذه األنواع من 
قوم بعذاب خصوا به كم ذكرنا، وقد أبانت الفرائد كذلك عن أن فرعون مرص وقومه 
َفاِدَع(،  َل َوالضَّ ُعوقبوا وهم أحياء بعقوبات كثرية دل عيل ذلك الفريدتان: )اْلُقمَّ
ولقـد خصوا بـذلك من بني األقوام املعذبني، وملا أرصوا عىل كفرهم أهلكهم اهلل 
األقوام  بني  من  الطغاة  هؤالء  تفرد  كم  بالعقول،  يأخذ  فظيع  مريع  مشهد  يف  مجيعا 
تعالـى:  قوله  يف  )ۉ(  الفريدة  ذلك  عىل  دل  القيامة  يوم  مآهلم  بذكر 

)ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ(.

حادي عرش: ومن عجيب أمر هذه الفرائد أهنا يف كثري من قصص األنبياء تشري 
من طرف خفي إىل العمل أو احلرفة التي كان يعملها كل نبي، فالفريدة )ڈ( من 
قوله تعاىل: )ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ( دلت عىل أن نوحا  تفرد بمهنه النجارة 

من بني األنبياء املذكورين يف القرآن، والفريدة )ڳ( من قوله تعاىل: )ڳ ڳ 
( من قوله  )َأُهشُّ ڳ( أشارت إيل تفرد داود  بمهنـة احلدادة، والفريـدة 
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اشتغال  إىل  أومأت  ڎ(  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  )ڇ  تعاىل: 
موسى  بمهنة الرعي، فهـذه الفرائد عالوة عىل ما فيها من أرسار أخرى مجة إال 

أنه يمكن استنباط ما سبق ذكره منها كم رأينا.

ا أن التعبري هبا دون غريها ال خيلو  ثاين عرش: ومن عجيـب أمر هذه الفرائد أيضاً
من الداللة عىل ثالثة أرسار: األول: إما أن تدل عىل تفرد املوضع الذي وردت فيه 
الفريدة يف القرآن بمعنى: أنه مل يتكرر يف الذكر احلكيم مطلقـاًا كقصة ابني آدم، وقصة 
وقصة  القرنني،  وذي  اخلرض،  وقصة  اجلنتني،  صاحب  وقصة  الكهـف،  أصحاب 
أصحاب  وقصة  القلم،  سورة  يف  اجلنة  وأصحاب  سبأ،  أهل  وقصة  احلكيم،  لقمن 
يف  وفصه  بنصه  يتكرر  مل  الفرائد  فيه  وردت  الذي  املوضع  أن  علـى  تدل  أو  الفيل، 
الثاين:  الدراسة،  هذه  يف  املذكورة  الفرائـد  مجيـع  السـر  هذا  حتت  ويندرج  القرآن، 
الداللة عىل اختصاص النبي الذي وردت فيه الفريدة بيشء متيـز به لـم يعرف لغريه 
الثالث: الداللة عىل تفرد بعض األنبياء بأشياء مل  من السابقني عليه والالحقني به، 
ُه لِْلَجبنِي  حتدث إال هلم يف تاريخ اإلنسانية مذ كانت إىل يوم القيامة مثـل الفـرائد )َوَتلَّ
َأَبـَق -  ِعْفـِريٌت -  َم -  َفَتَبسَّ َفاْنَبَجَسْت -  َنْعَلْيَك -  اْخَلْع -  اِحِل -  - َحنِيٍذ - السَّ
(، وقد اطرد ذلك يف كل الفـرائد السابقة، وغريها  ا - َقاَب - َقْوَسنْيِ َيْقطِنٍي - َرْمَزاً

كمـا بينا يف ثنايا البحث.

ثالث عرش: أبان البحث عن أن مجيع الفرائد قد تالءمت مع سياقها وجتاوبت 
الكالم،  ذاك  عليك  ألبى  مكاهنا  غريها  وضع  حاولت  ولو  وبعدها،  قبلها  ما  مع 
)ڃ(؛ ألن  بالفريدة  العام، خذ مثالاً يف قصة نوح  فقد عرب  املعنى  ورفضه 
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)ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  تعاىل:  بقوله  الذي استدعاها حيث سبقت  السياق هو 
ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(، فاهنمر املاء جاء نتيجـة الدعاء، وانفتـاح أبواب 
)ِجَفاٍن( يف قصة سليمن  )چ(،  )ڄ(،  َم(،  )َتَبسَّ والفـرائد  السمء، 
كلها تتناسب مع مقاماهتا، و ينادي عليها سياقها، وهكذا احلال يف كل الفرائد التي 

عرضنا هلا كم أوضحت تلكم الدراسة.

رابع عرش: أظهـر البحث بجالء الرسَّ وراء احتواء قصة موسى  عىل أكثر 
فرعـون  إىل  فريقني:  إىل  أرسل  موسى   ألن  ذاك  األنبياء؛  قصص  يف  الفـرائد 
وقومـه لينخلعـوا عـن الفرعنة والطغيان، ويؤمنوا بالواحد الديان، وإىل بني إرسائيل 
م  ليخلصهم من ظلم فرعون واستعباده هلم، وليصحـح هلم عقائدهم املنحرفة، وُيَقوِّ
ما  والغرائب  العجائب  من  فيها  والتي  واهلوان،  الذل  ألفت  التي  املرذولة  طباعهم 
الفرائد  تلك  فعكست  البرش  بني  من  غريهم  يف  ليست  بصفات  يتفردون  جعلتهم 
موسى   قصة  كانت  ثم  ومن  الفريقني،  لدى  املتعددة  الفريدة  اجلوانب  الكثرية 

أوسع القصص يف القرآن.

خامس عرش: توصل البحث إىل أن الفـرائد الواردة يف قصص األنبياء مل يكن 
بل  املبارك  القصص  هذا  عن  القرآن  يف  املذكورة  اجلوانب  كل  تغطية  منها  القصد 
وردت الفرائد يف اجلوانب العجيبة الغريبة التي تفـرد هبا كل نبـي عن غيـره، وكذا 
املواقف التي انفرد هبا أقوامهم دون سواهم من أقوام األنبياء اآلخرين، وقد اطرد 

هذا يف مجيع القصص القرآين الذي ورد فيه فرائد كم بينا يف ثنايا البحث.

األنبياء  قصص  يف  الواردة  الفـرائد  اتساق  عن  البحث  كشف  عرش:  سادس 
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ا عجيباًا من حيث ذكرها أو عدم ذكرها يف قصص بعض األنبياء، فآدم  مل  اتساقاً
ا بأحد من البرش يتفرد عليه، فضالاً عن أن  تذكر يف قصته أيُّ فريدة؛ ألنه مل يكن مسبوقاً
ا به عن املخلوقات األخرى من املالئكة واجلان، وإدريس  خلقه من تراب كان متميزاً
فريدة  بلفظة  إليه  القرآن  ليشري  به  خيتص  بيشء  يتفرد  ومل  ا،  عرضاً القرآن  ذكره   
كم يف قصص األنبياء اآلخرين، وإسحاق  كذاك احلال، ومثلهم اليسع وإلياس 
يميزمها،  يشء  دون  القرآن  يف  ا  َعَرضاً ذكرا  ألهنم  فرائد  هلم  تذكر  مل  السالم  عليهم 
وكذلك شعيب وأيوب عليهم السالم مل يذكر هلمـا يف القرآن فرائد؛ إذ مل يوجد يف 
جوانب قصصهم ما يمكن أن يتفردا به، ويف هذا دليل واضح عىل أن الفرائد القرآنية 
ترد يف قصص األنبياء الذين تفردوا بأشياء استحقت أن يشار إليها بتلك الفرائد كم 

بني البحث، واهلل أعلم.

ا  اتساقاً األنبياء  قصص  يف  الفرائد  عدد  اتساق  عن  البحث  كشف  عرش:  سابع 
عجيباًا، فقصة موسى  من أكثر القصص املذكورة يف القرآن، وقد تناوهلا الذكـر 
احلكيم يف سور عديدة مكية ومدنية، ومن ثم كان عدد الفرائد فيها أكثر من أي قصة 
أخرى كم ظهر يف ثنايا البحث، وكذلك قصة يوسف وداود وسليمن وإبراهيم جاءت 

فرائدهم عىل قدر االتساع يف قصصهم، وهكذا احلال كثرة وقلة لدى اآلخرين.

ثامن عرش: كشف البحث كذلك عن يشء عجيب يف قصة موسى  حيث 
مل ترد فرائد خاصة ببني إرسائيل يف مرص قبل خروجهم منها بل اقترص األمـر عىل 
الفرائد اخلاصة بموسى وهارون عليهم السالم مع فرعون اللعني، وهذا - إن دل - 
يدل عىل أن بني إرسائيل مل تكن هلم يف مرص مواقف فريدة أو عجيبة، وهذا ما أكده 
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الذكر احلكيم فإن شخوصهم كانت غائبة يف القرآن قبل اخلروج، ومل ُيورد هلم القرآن 
مشاهد أو مواقف غريبة إال بعد خروجهم من مرص وهم يف تيه سيناء حيث حدثت 
منهم أمور غريبة وعجيبة حكاها الذكر احلكيم، وأدل دليل عىل صحة ما ذهبنا إليه 
أن قـارون هو الشخص الوحيد املذكور يف القرآن من بني إرسائيل إبان وجودهم يف 
مرص، وقد ذكر له القرآن فريدة واحدة ملِا صدر منه من أمور عجيبة كم أثبتنا يف ثنايا 

البحث.

خاصة  والفرائد  عامة  القرآنية  اللفظـة  أن  عن  البحـث  كشف  عرش:  تاسع 
وبني  بينها  االلتحام  وقوة  االنسجام،  وشدة  التصوير،  ومجال  االختيار،  بدقة  تتميز 
جاراهتا، وال يمكن أن ُتستبدل هبا غريها، فكأنم خلقت هلذا املكان وخلق هلا، وتزيد 
الفرائد عيل ذلك كله بأهنا عنوان البالغة واإلعجاز، وآية القدرة اإلهلية التي أحاطت 
بمفردات اللغة، واختارت منها ألفاظاًا هي األدق معنى، واألوىف تصويرا، واألنسب 

لسياقها من غريها مما يقارهبا مما هو مذكور يف القرآن يف مواطن أخرى.

عرشين: كشف البحث عن أن التعبري هبذه الفرائد القرآنية ينم عن سمت فنية، 
ومجالية عديدة، وهذا ينسحب عىل ألفاظ القرآن بوجه عام فإهنا زاخرة هبذه السمت، 
وتلك اخلصوصيات الفنية البارعة، فيبقى أن هلذه الفرائد خصوصية اتسمت هبا عن 
بقية ألفاظ الذكر احلكيم وهي داللتها -كم مر- إما عىل تفرد موضعها يف القرآن، أو 

تفرد ما تدل عليه يف تاريخ األنبياء، واإلنسانية مجعاء.

نتائج يف هذا اجلزء من الدراسة، وهناك  إليه من  وبعد، فهذا أبرز ما توصلُت 
نتائج أخرى ستظهر عند دراسة بقية الفـرائد يف اجلزء الثاين إن شاء اهلل تعاىل.
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وينبغي أن أشري هنا إىل أن موضوع تلك الدراسة عىل النهج الذي رست عليه 
موضوع بِْكر يف بابه مل يسبقني إليه - عىل حد علمي واهلل أعلم - أحد ُيعبِّد الطريق، 
ا  نزراً كان  الفرائد  لتلك  أرساٍر  من  ذكرناه  ما  فإن  ثم  ومن  ورشد،  صعب  ما  ويذلل 
ولن  الفرائد،  تلك  كوامن  من  واستشفافه  استنباطه  عىل  املوىل   أقدرنا  مما  ا  يسرياً
خاصة  والفـرائد  عامة،  القرآن  ألفـاظ  ألن  فيها؛  الفصل  الكلمة  قول  عىل  نقـدر 
يف  القارئ  جيد  أن  أرجو  ولكني  ملنتهاها،  الوصول  يمكـن  وال  بأرسارها؛  حياط  ال 
هذا البحث ما جيعله يضع يده عىل نوع من أنواع اإلعجاز يف القرآن الكريم التي ال 
املبعوث  والسالم عىل  والصالة  العاملني،  احلمـد هلل رب  أن  دعوانا  وآخر  تتنـاهى، 

رمحة للعاملني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.
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ثبت باملصادر واملراجع
أواًل: املصادر

- القرآن الكريم.

- املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم بحاشية املصحف الرشيف وضعه/ 
حممد فؤاد عبد الباقي - دار احلديث - القاهرة - الطبعة الثالثة 1411هـ - 1991م.

ثانًيا: املراجع

املكتبة  للباقالين  القرآن  إعجاز  وهبامشه  للسيوطي  القرآن  علوم  يف  اإلتقان   -
الثقافية - بريوت - 1973م.

- أحكام القـرآن البن العريب - حتقيق/ حممد عىل البجاوي - دار الفكر العريب 
- القاهرة.

الطبعة  احللبي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  رشكة   - للبيضاوي  التنزيل  أرسار   -
الثانية - 1375هـ - 1955م.
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 - الثانية  الطبعة   - للكتاب  العامة  املرصية  اهليئة  للزخمرشي  البالغة  أساس   -
1985م.

- إعجاز القرآن والبالغة النبوية - تأليف/ مصطفى صادق الرافعي - ضبطه 
وصححه وحقق أصوله/ حممد سعيد العريان - الطبعة الرابعة - مطبعة االستقامة 

بمرص - 1359هـ 1940م.

- اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق دراسة قرآنية لغوية وبيانية - د/
عائشة عبـد الرمحن - دار املعـارف - القاهرة - الطبعة الثانية 1987م .

للرشكة  الكتـاب  بمصنـع  طبع  السالمي،  عمـر  القرآن  يف  الفني  اإلعجاز   -
التونسية للتوزيع - تونس - مايو 1980م.

- اإلعجاز اللغوي يف القصة القرآنية - تأليف/ حممود السيد حسن مصطفى - 
تقديم األستاذ الدكتور/حسن عون، النارش مؤسسة شباب اجلامعة - اإلسكندرية 

- الطبعة األوىل - 1981م.

مكتبة  حسني  القادر  عبد  د/  حتقيق  للقزويني،  البالغة  علوم  يف  اإليضاح   -
اآلداب - 1416هـ - 1996م.

- بصائر ذوي التمييز يف لطائـف الكتاب العزيز للفريوز آبادي - حتقيق األستاذ 
/عبد العليم الطحاوي - املكتبة العلمية - بريوت.

 - إبراهيم  الفضل  أبو  حممـد  حتقيق/   - للزركيش  القرآن  علوم  يف  الربهان   -
املكتبة العرصية - بريوت - 1391هـ - 1972م.
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- البيان يف غريب إعراب القرآن لألنباري حتقيق د/طه عبد احلميد مراجعة / 
مصطفى السقا - اهليئة املرصية العامة للكتاب 1400هـ 1980م.

- تفسري أيب السعود - إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن العظيم - املطبعة 
املرصية 1347هـ - 1928 م.

 - الثانية  الطبعة   - الغرناطي  األندليس  حيان  أليب   - املحيط  البـحر  تفسري   -
1403هـ - 1983م - دار الفكر.

- تفسري البيضاوي املسمـى أنوار التنزيل و أرسار التأويل - دار الكتب العلمية 
- بريوت - 1408هـ - 1988م.

- تفسري الثعالبي - اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن - عبد الرمحن بن حممد بن 
خملوف الثعالبي - مؤسسة األعلمي للمطبوعات - بريوت.

- تفسري اجلاللني حممد بن أمحد املحيل - وعبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي - 
دار احلديث - القاهرة.

الكتب  إدارة  طبع   - الكريم  القرآن  حول  خواطر   - الشعراوي  تفسري   -
واملكتبات - أخبار اليوم - القاهرة.

- تفسري الطربي املسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن - حممد بن جرير بن 
يزيد بن خالد الطربي - دار الغد العريب - القاهرة.

مكتبة   - الدمشقي  كثري  بن  إسمعيل  الفداء  أليب   - العظيم  القـرآن  تفسري   -
الدعوة اإلسالمية - شباب األزهر - 1400هـ - 1983م.
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 - بمرص  وأوالده  احللبي  مصطفى  مطبـعة   - للزخمرشي  الكشـاف  تفسري   -
الطبعة األخرية - 1392 هـ - 1972م.

- تفسري املنـار للشيخ/ رشيد رضا - اهليئة املرصية العامة للكتاب 1972م .

بن  بن أمحد  اهلل  الربكات عبد  العالمة /أيب  النسفي - لإلمام اجلليل  تفسري   -
حممود النسفي دار إحياء الكتب العربية - عيسى احللبي.

- تفسري الواحدي - الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز - عيل بن أمحد الواحدي 
- حتقيق/صفوان عدنان داوودي - الدار الشامية - دمشق 1415 هـ.

- التحرير والتنوير البن عاشور - دار سحنون للنرش - تونس.

الطبعة   - القاهرة   - الرشوق  دار   - قطب  لسيد  القرآن  يف  الفني  التصوير   -
الثامنة 1403هـ - 1983م.

املعارف  دار   - الرمحـن  عبـد  عائشة   / د  الكريم  للقـرآن  البياين  التفسري   -
القاهرة - الطبعة السابعة 1990 م.

- مجاليات املفردة القرآنية يف كتب اإلعجاز والتفسري - إعداد/ أمحد يا سوف 
- إرشاف وتقديم د/نور الدين عرت - دار املكتبي للطباعة والنرش سورية - دمشق - 

الطبعة األوىل 1415هـ 1994م.

- اجلامـع ألحكام القرآن للقرطبي - مطبـعة دار الكتب املرصية 1935 م.

- خزانة األدب - تقـي الدين أيب بكر عيل بن عبد اهلل احلموي - حتقيق/ عصام 
شعيتو - دار ومكتبة اهلالل - بريوت - 1987م.
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- اخلصائص تأليف أيب الفتح عثمن بن جني - حققه/ حممد عيل النجار - دار 
اهلدى للطباعة والنرش - بريوت - الطبعة الثانية.

د/عبد  اللغة  توظيف  يف  تطبيقية  مناهج  القرآن  إعجاز  يف  جديدة  دراسات   -
العظيم املطعني مكتبة وهبة - القاهرة ـ1417هـ 1996م.

فهر  /أبو  عليه  وعلق  قرأه   - اجلرجاين  القاهر  عبد  تأليف  اإلعجاز  دالئل   -
حممود حممد شاكر النارش مكتبة اخلانجي بالقاهرة ـ1984م.

- الدر املنثور للسيوطي - دار الفكر - بريوت - 1993م.

- روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين لأللويس - حتقيق/طه عبد 
الرؤوف سعد - الطبعة األوىل - دار الغد العريب.

- زاد املسري فـي علم التفسري - عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي - املكتب 
اإلسالمي بريوت - الطبعة الثالثة 1404هـ.

- صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء للقلقشندي - حتقيق د/ يوسف عيل طويل 
- دار الفكر - دمشق - الطبعة األوىل - 1987.

السيد حسن  نفقة  الصابوين - طبع عىل  تأليف/ حممد عيل  التفاسري  - صفوة 
عباس الرشبتيل - مكة املكرمة 1399هـ.

 - جدة   - املنارة  دار   - محدان  نذير   - الكريم  القرآن  يف  اجلملية  الظاهرة   -
السعودية - الطبعة األوىل 1421هـ 1991م.

- عمدة احلفاظ يف تفسري أرشف األلفاظ - معجم لغوي أللفاظ القرآن الكريم 
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- صنفه الشيخ / أمحد بن يوسف املعروف بالسمني احللبي. حققه وعلق عليه د / 
حممد التونجي - عامل الكتب - بريوت - 1414هـ 1993م.

العريب  الفكـر  دار   - خان  صديق  للشيخ/  القرآن  مقاصد  يف  البيان  فتح   -
القاهرة.

- فتح القدير اجلامع بني فني الرواية والدراية من علم التفسري - تأليف حممد 
ابن عيل بن حممد الشوكاين - النارش / دار املعرفة للطباعة والنرش - بريوت.

- الفتوحات اإلهلية للجمل - طبع بمطبعة عيسى احللبي بمرص.

 - بريوت   - الفكر  دار   - املبـارك  حممد  د/  العربية  وخصائص  اللغـة  فقه   -
الطبعة السادسة 1395هـ - 1975م.

السابعة  الطبعة   - القاهرة   - الرشوق  دار   - قطب  لسيد  القرآن  ظالل  يف   -
1398هـ 1978 م .

القرآن - أمحد فائز احلميص - مؤسسة الرسالة -  - قصص الرمحن يف ظالل 
بريوت - الطبعة األوىل 1415هـ - 1995 م.

- قصص األنبياء والتاريخ تأليف د/ رشدي البدراوي األستاذ بجامعة القاهرة.

املكتبة  الشعراوي.  متويل  /حممد  الشيخ  لفضيلة  واملرسلني  األنبياء  قصص   -
التوفيقية - القاهرة.

- القصص القرآين إحياؤه ونفحاته - د/ فضل حسن عباس - دار الفرقان - 
األردن - عمن - 1407هـ - 1987م.
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- القاموس املحيط للفريوز آبادي - املؤسسة العربية للطباعة والنرش - بريوت .

قاسم  الرمحن  /عبد  حتقيق   - التفسري  يف  تيميه  ابن  وفتاوى  ورسائل  كتب   -
النجدي - دار النرش مكتبة ابن تيميه.

الرومي  اهلل  الكتب والفنون - مصطفى بن عبد  الظنون عن أسامي  - كشف 
احلنفي املعروف بحاج خليفة - دار الكتب العلمية - بريوت - 1413هـ - 1992م.

 - املعارف  دار   - خملـوف  للشيخ/حسنني   - وبيان  تفسري  القـرآن  كلمت   -
القاهرة.

- لسان العرب البن منظور - دار صادر بريوت 1410هـ 1990م.

- املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين بن األثري/ حتقيق د/ أمحـد 
احلويف، و د/ بدوي طبانـة - دار هنضة مرص للطبع والنرش - الفجالة - القاهرة.

- جماز القرآن أليب عبيدة - حتقيق / حممد فؤاد سزكني - مؤسسة الرسالة - 
الطبعة الثانية - بريوت 1981م.

- املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز البن عطية الغرناطي. حتقيق األستاذ 
/ أمحـد صادق املالح - املجلس األعىل للشئـون اإلسالمية - القاهرة 1394هـ - 

1974م.

الرازي -  القادر  بن عبـد  بكر  بن أيب  للشيخ اإلمام/ حممد  الصحاح  - خمتار 
مكتبة لبنان بريوت - أعيد طبعه 1993م.
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القرآن الكريم دراسة حتليلية وصفية د / حامد صادق قنيبي -  - املشاهد يف 
مكتبة املنار - األردن - الزرقاء - 1984م.

- املصباح املنري تأليف العالمة أمحد بن حممد بن عيل الفيومي املقرئ - مكتبة 
لبنان - بريوت 1990م.

- مرص يف القرآن دراسة بالغية للمؤلف - بحث منشور يف حولية كلية اللغة 
العربية بالقاهرة العدد )19( 1421هـ - 2001م.

- معجم البلدان لياقوت احلموي - دار الفكر - بريوت.

- معجم مفردات ألفاظ القرآن للعالمة الراغـب األصفهاين. حتقيق/

نديم مرعشيل - دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع - بريوت - لبنان 1392هـ 
1972م.

- املعجم الوسيط - جممع اللغة العربية - القاهرة - الطبعة الثالثة.

- معاين القرآن لألخفش دراسة وحتقيق د/عبـد األمري حممد أمني الورد - عامل 
الكتب - الطبعة األوىل 1405 - 1985 م .

- معاين القـرآن للفراء حتقيق / أمحد يوسف نجايت - حممد عيل النجار - اهليئة 
املرصية العامة للكتاب 1980م - الطبعة الثانية.

الطبعة   - طبارة  الفتاح  عبد  /عفيف  تأليف  الكريم  القرآن  يف  األنبياء  مع   -
التاسعة عرشة - دار الـعلم للماليني، بريوت - لبنان. 1416هـ - 1996م.

- مفاتيح الغيب أو التفسيـر الكبيـر للرازي - دار الغد العريب - القاهرة .
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للباحث /حممود  لغوية )رسالة ماجستري(  القرآن دراسة  - مفاريد األلفاظ يف 
عبد اهلل عبد املقصود يونس - مكتبة كلية اللغة العربية بالقاهرة 1421هـ - 2000م .

عبد  وضبط  حتقيق   - زكريا  بن  فارس  بن  أمحد  احلسني  أليب  اللغة  مقاييس   -
السالم هارون - الطبعة األوىل بالقاهرة 1366هـ. دار إحياء الكتب العربية عيسى 

البايب احللبي ورشكاه.

- مالك التأويل للغرناطي - حتقيق /سعيـد الفالح - دار الغرب اإلسالمي - 
1983م - 1403هـ

- من إعجاز القرآن العلم األعجمي يف القرآن مفرسا بالقرآن وجه يف إعجاز 
القرآن جديد - بقلم رؤوف أبو سعدة - دار اهلالل .

- من بالغة القرآن - تأليف أمحد أمحد بدوي - دار هنضة مرص للطبع والنرش 
- الفجالة - القاهرة.

الزرقاين حتقيق  العظيم  للشيخ حممد عبد  القرآن -  العرفان يف علوم  - مناهل 
مركز البحوث والدراسات - دار الفكر - بريوت 1996م.

- منهج القصة يف القرآن - حممد شديد - رشكة مكتبة عكاظ للنرش والتوزيع 
- السعودية 1404هـ 1984م.

- النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن د/ حممد عبد اهلل دراز - دار القلم - 
الكويت - الطبعة الثانية - 1390هـ - 1970م.
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- وحي احلرف واحلركة يف الصورة األدبية يف دراسات القدامى واملحدثني - 
د/ غانم السعيد - 1420هـ - 200م.

- يوسف يف القرآن - تأليف أمحد ماهر حممود البقري - مؤسسة الثقافة اجلامعية 
- اإلسكندرية - 1971م.
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من منطلق أن العلم رحم بني أهله فإين أرجو من القارئ الكريم بعد االنتهاء 
من قراءة الكتاب أن يمدين بمالحظاته القيمة، ونقداته الدقيقة حتى نتالفاها يف 

الطبعات الالحقة إن شاء اهلل تعاىل، وذلك عىل بريد املؤلف االلكرتوين

sarhan40@hotmail.com

أو عىل اجلوال رقم

)00201207158558 (


